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Již řadu let mohu na tomto místě podávat zprávu o dobré kondici ekonomiky i bankovního 
sektoru. Je tomu tak i v této výroční zprávě, která je mimochodem již dvacátou pátou v historii 
bankovní asociace. I když ekonomika prošla za uplynulé čtvrtstoletí lepšími i horšími časy, 
a stejně tak i zrod moderního českého bankovního systému byl spojen s nemalými otřesy, 
už bezmála po dvě dekády jsou banky stabilizujícím prvkem hospodářství. A zcela jistě 
složily svou maturitu, když nejprve podržely ekonomiku během poslední velké recese 
a poté ji pomohly nastartovat k současnému výbornému výkonu. Díváme se dopředu 
a uvědomujeme si, že i na nás bude ležet velké břemeno odpovědnosti, jak úspěšně se 
bude naše země vyvíjet i v dalších letech, zda dokáže těžit ze svých přirozených výhod 
a současně posilovat svou konkurenční pozici. 

Víme, že země má kapacitu i potenciál uspět, jen si potřebujeme více věřit, překlenout 
malicherné problémy a soustředěně, s vizí cíle, pracovat na realizaci národních ambicí. Živí 
nás - a živit bude - náš talent, schopnosti, dovednosti a zkušenosti. Z pohledu bank je naší 
velkou výhodou ve srovnání s minulostí, že máme bohatou tvorbu úspor a zároveň 
kapacitu ekonomiku zdravě financovat.

For many years now, I have been able to report here on the good shape of the economy 
and of the banking sector. I can do so also in this Annual Report, which is, by the way, 
the twenty-fifth annual report in the history of the Banking Association. Although 
the economy has gone through better and worse times over the past quarter century, 
and the birth of the modern Czech banking system was associated with considerable 
upheavals, banks have been a stabilising element of the economy for nearly two decades. 
And, surely, they passed their ”graduation exam” when they first upheld the economy 
during the last major recession and then have helped to get it going again up to its current 
excellent performance. We are looking ahead and realize that we, too, shall bear a great 
burden of responsibility for how our country will be able to progress in the years to come, 
whether it can benefit from its natural advantages and at the same time strengthen its 
competitive position.

We know that the country has the capacity and the potential to succeed, we only need 
to have more faith in ourselves, to overcome petty little problems and to intently work, 
with the vision of the goal, on the realization of national ambitions. We live off – and will 

Úvodní slovo prezidenta President´s Foreword

Pavel Kavánek 
prezident ČBA 
President CBA
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Finanční svět se prudce mění; i když tradiční role a pojetí bankovnictví není na ústupu, stojí 
před bankami výzva využít příležitostí, jakými jsou například digitalizace či otevírání trhu 
finančních služeb novým soutěžitelům. Banky masivně investují do nových technologií 
a v řadě směrů jsou na špičce vývoje. Jejich výhodou je investiční kapacita, pod tlakem 
konkurenčního prostředí po dekády rozvíjený inovativní potenciál, rozsáhlé zkušenosti 
s rozvojem nových softwarů i schopnost klienty obsluhovat celistvě. V neposlední řadě 
si banky uvědomují, že zkvalitňování nabídky klientských zážitků se neobejde bez využití 
tzv. velkých dat. Banky mají zároveň vůli i zájem hledat synergie v kooperaci se subjekty 
fintechového sektoru. Prostoru pro uplatnění nových nápadů tu bude dost pro všechny.

Věřím tedy, že úspěšně rozvíjené dílo se nám bude dařit i nadále, děkuji všem, kteří se 
podílejí na úspěchu odvětví, které patří mezi výrazné české chlouby, a přeji mnoho zdaru 
do další kreativní práce.

continue to live off - our talent, abilities, skills and experience. From the point of view 
of banks, it is our great advantage - compared to the past - that we have generated rich 
savings and, at the same time, have the capacity to achieve a healthy financing 
of the economy. 

The financial world is changing swiftly; even though the traditional roles and the concept 
of banking are not retreating, banks are facing the challenge of taking advantage 
of opportunities such as digitization, or opening up the financial services market to new 
competitors. Banks are massively investing in new technologies and are at the cutting 
edge of progress in a number of directions. Their advantage is their investment capacity, 
their innovative potential that they have been developing for decades under the pressure 
of the competitive environment, their extensive experience with the development of new 
software and the ability to deliver integral services to clients. Last but not least, banks are 
aware of the fact that improving the quality of customer experience cannot be achieved 
without the use of “Big Data”. Banks also have the will and interest to seek synergies in 
co-operation with entities in the fintech sector. There will therefore be enough room 
here for everyone to apply new ideas. 

I believe, therefore, that we shall continue doing well in this successfully advancing work 
and I would like to thank all those who are contributing to the success of the industry, 
which belongs to the main Czech prides, and wish them every success in their further 
creative work.
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Česká bankovní asociace je dobře fungujícím soustrojím. Je dobrovolným sdružením a já 
vždycky říkám, že bude jen tak dobrá, jak dobrou ji budou chtít mít její členové. A k tomu, 
aby dobrá byla, je zapotřebí množství ingrediencí, ale základními pilíři jsou kombinovaná 
odborná expertiza členské základny a sekretariátu, vnímání společných sektorových 
zájmů, vůle se dohodnout, respekt k menšinovému názoru a podpora dojednanému 
pracovnímu výstupu.

Navzdory složitostem doby se asociace v zásadě umí vyrovnávat s přirozenou rozdílností 
pohledu jednotlivých bank na dílčí témata a události a dokázala doposud stavět svůj vliv 
na definování společných zájmů a na tvorbě konsenzu. Nebylo a není to vždy jednoduché, 
dokonce se mi osobně zdá, že to dnes je celkově spíše složitější než dříve. Úlohou každého 
představitele banky od generálního ředitele až po experty v nižších článcích řídicí struktury 
bank je v prvé řadě hájit zájem své banky, rozvíjet ji a pracovat na tom, aby ve velmi 
konkurenčním prostředí českého finančního trhu uspěla a aby naplnila očekávání svých 
akcionářů. Definování společného zájmu celé bankovní industrie se tak může případ od 
případu stát náročným cvičením, vezmeme-li v úvahu různorodost obchodních modelů 

The Czech Banking Association is a well-functioning body. It is a voluntary association, 
and as I always say, it will be only as good as its members want it to be. A lot of ingredients 
are needed for it to be good. However, the essential pillars are the combined professional 
expertise of the membership and the Secretariat, the awareness of common sectoral 
interests, the will to reach an agreement, respect for the minority opinion and support 
for the outputs from work that have been agreed on.

Despite the complexities of the period, the Association has been basically able to cope with 
the natural diversity of individual banks‘ views on various sub-topics and events and it has 
so far been able to build its influence on defining the common interests and on reaching 
consensus. It was not and it‘s not always easy; it even personally seems to me that today, this 
is rather more complicated than before. The role of each bank‘s representative, from the 
CEOs to the banks‘ experts in the lower layers of their management structures, is primarily 
to defend the interests of their own bank, to grow their bank, to work to make it succeed 
in the highly competitive environment of the Czech financial market and to meet its 
shareholders‘ expectations. Defining the common interest of the entire banking industry 

Úvodní slovo výkonného ředitele Managing Director´s Foreword

Pavel Štěpánek
výkonný ředitel ČBA 
Managing Director CBA
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a vlastnických nebo velikostních poměrů, jiné vztahy a způsob komunikace s „decision 
makery“ a v neposlední řadě i rozdílnost osobnostních profilů těch, kteří onen společný 
zájem industrie hledají. 

Práce pro asociaci tedy vyžaduje od všech velkou dávku disciplíny. Jsem rád, že se nám 
ve většině případů daří společný zájem definovat a prosazovat a že i v roce 2017 jsme si 
zachovali důvěru a respekt třetích stran, s nimiž komunikujeme, spolupracujeme nebo 
jednáme, ať už jde o subjekty veřejné administrativy, o dohledový orgán, legislativu, 
partnerské asociace a zájmová sdružení na finančním trhu, neziskové instituce, 
akademickou sféru, nebo v neposlední řadě o mediální scénu.

Bylo by těžké na tomto místě vyzdvihnout jen některé aktivity asociace a nezmínit ty 
ostatní. Podrobnou zprávu proto podávají následující části této výroční zprávy. Česká 
bankovní asociace, to je dnes více než dvacet dobře fungujících základních pracovních 
struktur a několik set bankovních expertů, kteří se jejich práce zúčastňují. Je to ale také 
agilní instituce, která flexibilně reaguje na pracovní požadavky, jež přicházejí „zvenčí“ 
od exekutivy, dohledu a od legislativních orgánů, ale která také reflektuje zadání od 
samotných členských bank.

Rád bych poděkoval všem, kteří se na společné práci podílejí, a vyjádřil víru, že se nám 
dílo bude dařit i nadále.

can therefore become a demanding exercise on a case by case basis, when taking into 
account the variety of business models, of the ownership or size, other relationships 
and ways of communicating with the decision makers, and last but not least, also 
the diversity of personality profiles of those, who are seeking the common interest 
of the industry.

Working for the Association therefore requires a great deal of discipline from everyone. 
I am glad that in most cases, we manage to define and promote the common interest 
and that, also in 2017, we have maintained the confidence and respect of the third parties 
with whom we communicate, cooperate or negotiate, be they public administration 
bodies, the supervisory authority, legislators, partner associations and interest groupings 
in the financial market, non-profit institutions, academia and, last but not least, the media. 

It would be difficult at this point to highlight only some of the Association‘s activities here 
and not to mention the others. The following parts of the Annual Report therefore provide 
a detailed report. The Association, today, has more than twenty well-functioning basic 
working structures and several hundred bank experts participating in their work. But it is 
also an agile institution that responds flexibly to work assignments coming „from the outside“, 
from the executive and supervisory authorities and legislative bodies, but also an institution 
that reflects tasks from the member banks themselves.

I would like to thank all those who have been participating in our joint efforts and to 
express my belief that we shall continue being successful in our work.
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Vybrat pro hospodářskou charakteristiku roku 2017 v ČR odpovídající superlativy 
není snadné. Růst reálného hrubého domácího produktu po přechodném zpomalení 
v předchozím roce dosáhl 4,6 %, aniž došlo k významnějšímu ohrožení makroekonomické 
či finanční stability. Hospodaření vlády ve volebním roce – přes plánovaný rozpočtový 
schodek – skončilo přebytkem cca 0,06 % HDP, v mírném přebytku na konci roku zůstal 
i běžný účet platební bilance a nezaměstnanost na konci roku klesla na 2,4 % a pro 
podnikatele tak na napjatém trhu práce bylo stále těžší najít pracovní sílu. I v kontextu 
vývoje evropské ekonomiky jsou takové výsledky ojedinělé.

Vnější rizika se díky dynamickému růstu světové ekonomiky (3,7 % dle odhadu MMF 
z února 2018), v poslední dekádě nejdynamičtějšímu hospodářskému vývoji v eurozóně 
(HDP dle Eurostatu meziročně vzrostlo o 2,3 %) a opožděnému vstupu jednání o brexitu do 
druhé fáze – spolu s dohodou o přechodném období v trvání do konce roku 2020 – výrazně 
utlumila, což pro českou proexportně orientovanou ekonomiku znamenalo další růstový 
impuls. V roce 2017 se Česko poprvé v historii umístilo v první desítce hlavních obchodních 
partnerů Německa jako nejvýznamnější evropské ekonomiky. Prakticky jedinými výraznějšími 
signály upozorňujícími na nebezpečí vzniku možných budoucích nerovnováh tak zůstávají 
nárůst inflačních tlaků a cenové bubliny na trhu nemovitostí.
 
Centrální banka kurzový závazek hladce a bez otřesů ukončila na začátku dubna; 
měnový kurz po korekci úvodního výkyvu do konce roku posílil z hladiny 27 na zhruba 
25,50 Kč/ EUR. Přes srpnové a listopadové zvýšení měnově-politických úrokových sazeb 
(na konci roku tak 2týdenní repo sazba byla na úrovni 0,5 %) se inflace v průběhu roku 
pohybovala v horní polovině tolerančního pásma inflačního cíle, až ve 4. čtvrtletí dosáhla 
2,6 %. Nejrychleji přitom rostly vzhledem k nízké základně v minulém roce ceny potravin 
(4,4 %), následované cenami pohonných hmot (2,6 %), které vzhledem k posilování kurzu 
koruny vůči dolaru byly nižší, než by odpovídalo nárůstu světových cen ropy. Cenový růst 
naopak tlumily regulované ceny, které se v roce 2017 zvýšily pouze nepatrně.

It’s not easy to find adequate superlatives for the 2017 economic characteristics 
of the Czech Republic. The GDP growth, following a temporary slowdown in the previous 
year reached 4.6 %, without posing any greater threat to macroeconomic or financial 
stability. The general government‘s economic management in the election year – despite 
the planned budget deficit - ended with a surplus of about 0.06 % of GDP, the balance 
of payments current account also ended with a modest surplus at the year end, 
and unemployment in December 2017 fell to 2.4 % , making it increasingly more difficult 
for  entrepreneurs to find workforce in the tight labour market. Such results are unique 
even in the context of the development of the European economy.

External risks have been significantly reduced due to the dynamic growth of the World 
economy (3.7 % as estimated by the IMF in February 2018), the most dynamic economic 
developments in the Euro Area in the last decade (according to Eurostat, GDP grew by 
2.3 % year-on-year) and, due to the belated entry of the Brexit talks into the second 
phase – together with the agreement on terms for Brexit transition period lasting until 
the end of 2020 – which meant another growth momentum for the Czech export-oriented 
economy. In 2017, for the first time in history, the Czech Republic ranked among the top ten 
major business partners of Germany as the most important European economy. Practically, 
the only weightier signals pointing to the danger of potential future imbalances are the rise 
in inflationary pressures and price bubble in the real estate market.
 
The central bank ended its exchange rate commitment smoothly and without shocks 
at the beginning of April; the exchange rate, after correction of the initial fluctuation, 
strengthened from 27 to around 25.50 CZK / EUR by the end of the year. Despite 
the increases in monetary policy interest rates in August and in November (at the end 
of the year, the 2 weeks repo rate stood at 0.5%), inflation moved in the upper half 
of the tolerance band during the year, reaching 2.6% in Q4. Due to the low base last year, 
food prices were the fastest growing (4.4%), followed by fuel prices (2.6%), which due 
to the strengthening of the koruna against the dollar, were lower than would correspond 
to the increase in world oil prices. On the contrary, price growth was dampened by 
regulated prices, which increased only marginally in 2017.

2017: Rok růstu a normalizace 
měnové politiky

2017: The year of growth and monetary 
policy normalization
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Graf 1: Nezaměstnanost v EU v roce 2017 (průměr 2017, v % z ekonomicky aktivní populace)
Chart 1: Uneployment rate in the EU in 2017 (2017 average in % of economically active population) 

Nezaměstnanost v zemích EU
Unemployment rate in the EU countries

Průměr EU 2017, v % z ekonomicky aktivní populace
2017 EU average in % of economically active population

Zdroj: Eurostat, Itálie odhad dle čtvrtletních hodnot
Sources: Eurostat, Italy – estimate by quarterly values
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Graf 2: Struktura inflace v letech 2015–2017
Chart 2: The structure of inflation in 2015–2017

Zdroj: ARAD ČNB
Source: ARAD CNB
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Price growth in the real estate market, supported by supply-side limitations and by the still 
low rates on mortgages loans continued to be dynamic despite the gradually tightening 
macroprudential measures taken by the central bank. Year-on-year growth of realized 
prices of older flats exceeded 15 %, offer prices for flats increased by 12.5 % (of which 19 % 
in Prague, but they dropped below 5 % outside Prague).
 
The most dynamic component of GDP use was gross fixed capital formation, which 
accelerated in the second half of the year and reached almost 6 % for the whole year. 
Although investments in housing grew 8.6 % y-o-y on average in the first three quarters 
of the last year, their growth in real terms slowed down to 2.7 % in the last quarter, thus 
confirming predictions of weakening demand in the residential real estate market. 
Then followed investments in machinery, equipment (excluding means of transport), 
information and communication technologies. It seems that entrepreneurs respond to 
labour shortages by purchasing technologies for robotics and automation; if this trend is 
confirmed, this could be a positive contribution to the future of the Czech economy.  The 
above trend was driven by private investors, government investment activity more or less 
stagnated, as evidenced, inter alia, by the slackening utilization of European Structural and 
Investment Funds. Not even private consumption - driven by an 8 % nominal increase in 
the average monthly wage (in real terms 5.3 %) - lagged behind: growth of final household 
consumption expenditure almost doubled compared to the previous year and reached 4 % 
y-o-y. Government final consumption experienced only a little lower year-on-year growth; 
however, net exports contributed only about 0.4 percentage points to economic growth, 
given the high import content of investments.
 
Table 1 contains the basic macroeconomic data for the years 2016 and 2017 and the CBA‘s 
outlook for 2018. In 2018, the global economy is likely to have a rather good year with 
an economic growth close to 4 %. Growth in Germany should keep this year‘s pace of 2,5 %, 
although, as in the Czech Republic, there is a labour shortage that is pushing for wage 
growth. Germany is compensating this pressure through greater use of technology, 
automation and robotization, while unemployment is the lowest since the reunification 
of the country. This gives a good example to the Czech economy, in which the extensive 
growth model, based on low added value and relatively low wages, has run out of steam 
and has hit the barrier of labour supply. The employment rate is at the highest level 

Na trhu nemovitostí, podpořen omezeními na straně nabídky a stále ještě nízkými sazbami 
u hypotéčních úvěrů, byl cenový růst – přes postupně přitvrzovaná makroobezřetnostní 
opatření centrální banky – i nadále dynamický. Meziroční růst realizovaných cen starších 
bytů překračoval 15 %, nabídkové ceny bytů rostly o 12,5 % (z toho v Praze o 19 %, mimo 
Prahu však poklesly pod 5 %).
 
Nejdynamičtěji rostoucí složkou užití HDP byla tvorba hrubého fixního kapitálu, která ve 
druhé polovině roku zrychlovala a celoročně dosáhla téměř 6 %. Investice do obydlí sice 
v prvních třech čtvrtletích loňského roku meziročně rostly v průměru o 8,6 %, jejich růst 
v posledním čtvrtletí však reálně zpomalil na 2,7 % a potvrdil tak předpovědi o oslabování 
poptávky na trhu rezidenčních nemovitostí. Následovaly investice do strojů, zařízení (mimo 
dopravní prostředky), informačních a komunikačních technologií. Zdá se, že podnikatelé 
na nedostatek pracovních sil reagují nákupem technologií pro robotizaci a automatizaci; 
pokud se tento trend potvrdí, může to z hlediska české ekonomiky znamenat příznivý vklad 
do budoucna. Výše uvedený trend táhli soukromí investoři, vládní investiční aktivita 
víceméně stagnovala, jak o tom mimo jiné svědčí i váznoucí čerpání Evropských 
strukturálních a investičních fondů. Ani soukromá spotřeba – tažená 8 % nominálním ná-
růstem průměrné měsíční mzdy (v reálném vyjádření 5,3 %) – nezaostávala: růst výdajů na 
konečnou spotřebu domácností se oproti předchozímu roku skoro zdvojnásobil a meziročně 
dosáhl 4 %. Jen o něco málo nižší meziroční růst zaznamenala konečná spotřeba vlády; 
čistý vývoz k hospodářskému růstu vzhledem k vysoké dovozní náročnosti investic však 
přispěl jen cca 0,4 p.b.
 
Tabulka 1 obsahuje základní makroekonomické údaje za léta 2016 a 2017 a výhled ČBA 
pro rok 2018. V roce 2018 čeká globální ekonomiku pravděpodobně poměrně dobrý rok 
s hospodářským růstem blízkým 4 %. Růst v Německu by měl udržet letošní tempo 2,5 %, 
ačkoli se podobně jako v ČR projevuje nedostatek pracovní síly, který tlačí na růst mezd. 
Německo tento tlak vyrovnává vyšším využíváním technologií, automatizací a robotizací, 
přitom nezaměstnanost vykazuje nejnižší hodnoty od znovusjednocení země. To dává 
dobrý příklad české ekonomice, v níž se extenzivní model růstu, založený na nízké přidané 
hodnotě a relativně nízkých mzdách vyčerpal a narazil na bariéru nabídky pracovní síly. 
Míra zaměstnanosti je na nejvyšší úrovni v dějinách samostatné ČR, a prakticky ji nelze 
zvyšovat. V dalších letech tak bude ekonomický růst záviset na zvyšování produktivity, 
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in the history of the independent Czech Republic, and it is practically impossible to increase 
it. In the years to come, economic growth will thus depend on advancing productivity, 
which, at the same time, is also a big chance for the modernization of the economy and 
the transition to a new growth model based on a shift towards higher added value.
 
The year 2018 will very likely to be another good year for the Czech economy and will bring 
economic growth for the fifth consecutive year. While the economy will not keep pace 
with the growth rate in 2017, even growth between 3 and 3.5 % will be a good result due 
to the high base of the previous year. The main driver will again be domestic demand, quite 
evenly distributed between consumption and investment. With the revival of investment, 
net export contribution to growth will also gradually diminish, but export performance will 
continue to be the backbone of the economy that domestic investments and wage growth 
can lean on.

The pressure on the labour market will further increase, the share of unemployed 
persons will continue to decline slightly, and we can expect a paradoxical situation when 
the number of vacancies will be as high as the number of registered job seekers. One of the 
main domestic topics in 2018 will be the development on the axis of the labour market, 
inflation, exchange rate and monetary policy. The pressure on the labour market will bring 
wage growth above 7 %, which will again increase the risk of wage growth spilling over 
into inflation. In the situation of stable ECB rates, the model forecast will probably lead 
the CNB to show only two increases in the repo rate in its prediction for 2018. However, 
the situation may repeat in which the Bank Board will determine to take a pro-inflationary 
direction, therefore we expect the CNB to raise the repo rate three times overall, to a level 
of 1.25 %. Nevertheless, for the most of the year, inflation will be above the two-percent 
target for the second year, but the structure of price developments will change. Growth 
in food and nutrition prices will slow down in 2018 and energy prices will become the main 
driver of inflation, reflecting also a higher price of oil. A higher contribution to price growth 
is likely to be made also by services in response to a high demand from households.

což je současně velká šance pro modernizaci ekonomiky a přechod na nový model růstu 
založený na posunu k vyšší přidané hodnotě.
 
Rok 2018 bude pro českou ekonomiku velmi pravděpodobně dalším dobrým rokem 
a bude již pátým rokem v řadě přinášejícím hospodářský vzestup. Ekonomika sice neudrží 
tempo růstu roku 2017, ale i růst mezi 3 a 3,5 % bude při vysokém základu z minulého roku 
dobrým výsledkem. Hlavním tahounem bude opět domácí poptávka, vcelku rovnoměrně 
rozložená mezi spotřebu a investice. S oživením investic bude postupně slábnout i příspěvek 
čistého vývozu pro růst, nicméně exportní výkonnost bude i nadále páteří ekonomiky, 
o níž se mohou opírat domácí investice a růst mezd.

Přetlak na trhu práce dále zesílí, podíl nezaměstnaných osob dále mírně klesne a můžeme 
se dočkat paradoxní situace, že počet volných pracovních míst bude stejně vysoký jako 
počet registrovaných uchazečů o zaměstnání. Jedním z hlavních domácích témat roku 
2018 bude vývoj na ose trh práce, inflace, měnový kurz a měnová politika. Tlak na trhu 
práce přinese růst mezd nad 7 %, což bude opět zvyšovat riziko přelivu mzdového růstu 
do inflace. V situaci stabilních sazeb ECB zřejmě povede modelová prognóza ČNB k tomu, 
že ukáže ve své predikci pro rok 2018 pouze dvě zvýšení repo sazby. Může se ale opakovat 
situace, že se bankovní rada vymezí v proinflačním směru, proto očekáváme, že ČNB zvýší 
repo sazbu celkem třikrát, na hladinu 1,25 %. Přesto se inflace bude po většinu roku již 
druhým rokem pohybovat nad dvouprocentním cílem, změní se ale struktura cenového 
vývoje. Růst cen potravin a stravování v roce 2018 zvolní a hlavním tahounem inflace se 
stanou ceny energií, do nichž se aktuálně promítá i vyšší cena ropy.  Vyšší příspěvek k růstu 
cen zřejmě dodají v reakci na vysokou poptávku domácností také služby.
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Růst reálného 
HDP Real GDP 

growth 
(%)

Podíl nezaměstna-
ných osob (MPSV): 

průměr / Share 
of unemployed 

persons (MoLSA): 
average 

(%)

Průměrná nominální 
mzda / Average 
nominal wage

Míra inflace: CPI 
průměr / Inflation rate: 

CPI average
(%)

Vládní deficit/přebytek 
(HDP) / Government 

deficit/surplus (of GDP)
(%)

Vládní dluh (HDP) / 
Government debt 

(of GDP)
(%)

Růst spotřeby 
domácností  reálně / 
Growth of household 
consumption in real 

terms
(%)

Růst vládní spotřeby 
reálně / Government 

consumption growth  in 
real terms

(%)

Růst investic reálně / 
Investment growth 

in real terms
(%)

Růst reálného HDP 
v eurozóně / Real GDP 

growth in the euro area
(%)

2016 2,5 5,5 3,7 0,7 0,7 36,8 3,6 2,0 -2,5 1,7

2017 4,6 4,2 8,0 2,5 0,06 34,6 4,0 1,6 5,8 2,3

2018 (f ) 3,3 3,5 7,4 2,3 0 32,8 4,1 2,0 4,2 2,3

Směnný kurz 
CZK/EUR: 
průměr / 
CZK/EUR 

exchange rate: 
average

Cena ropy (USD za 
barel): BRENT 

průměr / The price 
of oil (USD per
 barrel): BRENT 

average

Základní sazba 
ČNB 2T REPO: průměr / 

CNB 2T REPO base 
rate: average

(%)

Základní sazba ECB: 
průměr / ECB base 

rate: average
(%)

3M-PRIBOR: průměr / 
3M-PRIBOR: average

(%)

Růst bankovních úvěrů 
klientských / Growth 

in bank loans to clients 
(%)

Růst bankovních 
úvěrů domácnostem  / 
Growth in bank loans 

to households 
(%)

Růst bankovních úvěrů 
(nefinančním) 

podnikům / Growth 
in bank loans 

to (non-financial) 
corporations 

(%)

Růst bankovních 
vkladů klientských 

celkem / Total growth 
in customer bank 

deposits 
(%)

2016 27,03 44 0,05 0 0,29 6,4 7,8 6,6 6,8

2017 26,3 54 0,5 0 0,4 4,6 7,7 4,8 10,7

2018 (f ) 25,2 60 0,95 0 1,2 5,0 5,8 4,5 6,0

Tabulka 1: Vybrané ukazatele 2016–2018
Table 1: Selected indicators 2016-2018

Zdroj: ČSÚ, ČNB, předpověď ČBA (leden 2018)
Sources: the Czech Statistical Office, the CNB, the CBA forecast of January 2018
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Domácí banky v roce 2017 operovaly v prostředí akcelerujícího hospodářského růstu, 
rovněž však zpřísňujících se regulatorních požadavků centrální banky zaměřených na 
udržení makro-finanční stability, a ve vysoce konkurenčním prostředí.
 
Bankovní sektor si navzdory všem výzvám i nadále udržuje vysokou míru stability, což 
opakovaně potvrzují výsledky náročných zátěžových testů centrální banky. Jeho souhrnná 
kapitalizace téměř o 3 % překračuje předepsané kapitálové požadavky a ačkoli celkový 
kapitálový poměr bank mírně narostl na 19,25 % a pohybuje se mírně pod průměru EU, 
téměř 97 % kapitálu je tvořeno nejkvalitnějším Tier1 kapitálem, v čemž jsou české banky 
nad unijním průměrem. I nadále jednou z hlavních výhod zůstává srovnatelně nízký 
podíl problémových úvěrů se selháním (NPL), jehož hodnota podle metodiky používané 
Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) oproti loňsku dále klesla na 1,6 % a byla tak 
pátá nejnižší mezi členskými zeměmi EU, zatímco míra krytí NPL opravnými položkami byla 
se 62 % třetí nejvyšší.

Kvalita úvěrového portfolia je hlavním důvodem toho, že české banky přes výše uvedené 
výzvy byly i v roce 2017 schopny generovat zisk.

Domestic banks operated in an environment of accelerating economic growth in 2017, 
but also of intensifying regulatory requirements of the Central Bank aimed at maintaining 
macro-financial stability, and in a highly competitive environment.
 
The banking sector has continued to deliver a high degree of stability despite all 
the challenges as has been repeatedly confirmed by the results of demanding stress tests  
of the Central Bank. Its aggregate capitalization exceeds by almost 3 % the regulatory 
capital requirements, and although the total capital ratio of banks slightly increased 
to 19.25 % and is slightly below the EU average, almost 97 % of the capital is made up 
of the highest quality Tier 1 capital – in that the Czech banks are above the Union average. 
The comparatively low share of non-performing loans (NPL) remains to be one of the major 
advantages; its value, according to the methodology used by the European Banking 
Authority (EBA), compared to the previous year has dropped further to 1.6 % and was thus 
the fifth lowest among EU Member States, while the coverage ratio of NPLs by allowances 
was 62 %, the third highest.

The quality of the loan portfolio is the main reason why Czech banks have been able  
to generate profit also in 2017 despite the above-mentioned challenges.

Bankovní sektor v roce 2017: 
stabilita a služba veřejnosti

Banking sector in 2017: 
stability and service to the public
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Obr. 1: Úvěry se selháním v EU 
Figure 1: Non-performing loans in the EU

The quality of the loan portfolio is the main reason why Czech banks have been able 
to generate profit also in 2017 despite the above-mentioned challenges.

Kvalita úvěrového portfolia je hlavním důvodem toho, že české banky přes výše uvedené 
výzvy byly i v roce 2017 schopny generovat zisk.

Průměr EU
EU average

Země EU
EU countries

zdroj: EBA
Source: EBA
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Bankovní sektor: základní fakta

Ke konci roku 2017 disponovalo bankovní licencí celkem 46 subjektů. Strukturu 
bankovního sektoru tvoří 4 velké banky, 5 středně velkých bank, 9 malých bank, 
23 poboček zahraničních bank a 5 stavebních spořitelen. 38 subjektů je pod kontrolou 
zahraničních vlastníků, z toho 14 bank a 24 poboček. Domácí vlastníci kontrolují 9 bank, 
z toho dvě jsou banky se státní účastí.
 
Ke konci roku 2017 činila celková hodnota aktiv bankovního sektoru 7 009,6 mld. Kč, 
což znamená meziroční nárůst o neobvykle vysokých 17,6 %. Mechanické srovnání 
s předchozím obdobím, kdy meziroční nárůst 2016/2015 dosáhl i tak vysokých 9 %, by však 
bylo zavádějící.  Podstatná část růstu aktiv bank se totiž odehrála v průběhu prvního čtvrtletí 
2017 v období vzrůstajícího očekávání, že ČNB ukončí svůj čtvrtým rokem trvající kurzový 
závazek. Aktiva bankovního sektoru tak na konci roku představovala téměř 140 % HDP. 
Čistý zisk za rok 2017 ve srovnání s předchozím rokem mírně narostl na cca 75,9 mld. Kč. 
Návratnost kapitálu dosáhla 15,6 % a návratnost aktiv dosáhla 1,09 %.

Banking sector: basic overview  

By the end of 2017, a total of 46 entities possessed a banking license. The structure 
of the banking sector consists of 4 large banks, 5 medium-sized banks, 9 small banks, 
23 branches of foreign banks and 5 building societies. 38 entities are under the control 
of foreign of which are banks with state participation.  
 
Towards the end of 2017, the total value of the banking sector‘s assets amounted 
to CZK 7 009,6 billion, which is a year-on-year increase of unusually high 17,6 %. To match 
up the situation mechanically with the previous period, when the 2016/2015 year-on-year 
increase reached already high 9 %, would be misleading. A substantial part of the growth 
of banks‘ assets occurred during the first quarter of 2017 in a period of increasing expectati  
fourth year. The banking sector‘s assets thus represented almost 140 % of GDP at the end 
of the year. Compared to the previous year, net profit for the year 2017 slightly increased 
to approximately CZK 75.9 billion. Return on equity reached 15.6 % and return on assets 
amounted to 1.09 %.
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Obr. 2: Návratnost kapitálu bank v EU
Figure 2: Return on equity of banks in the EU

Návratnost kapitálu bank v roce 2017 – jednotlivé země a průměr EU
Return of equity of banks in 2017 – individual countries and EU average

Průměr EU
EU average

zdroj: EBA
Source: EBA
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Bankovní sektor: úvěry a vklady

Zdravý bankovní sektor dokázal i v roce 2017 při zpřísňující se regulaci a sílící konkurenci 
nejen v rámci bank, ale v rostoucí míře i FinTech společností podporovat prostřednictvím 
nabídky úvěrů hospodářský růst.
 
Objem bankovních úvěrů v české ekonomice ke konci roku 2017 oproti loňskému roku 
narostl o 4,6 % a dosáhl 3085,5 mld. Kč. Domácnosti měly ke konci roku načerpány úvěry 
v hodnotě 1437 mld. Kč, tedy o 8 % více než o rok dříve, úvěry podnikové sféře činily 
1022 mld. Kč, s meziročním růstem o 4,7 %.
 
Rok 2017 byl rokem boomu spotřebitelských úvěrů i rokem ochlazování zájmu o nové 
hypotéky. Domácnosti během roku načerpaly od bank a stavebních spořitelen nové úvěry 
na bydlení v hodnotě 346,4 mld. Kč, o pouhá 2 % více než v roce 2016. Během roku 2017 
začala platit další zpřísněná etapa doporučení centrální banky, aby průměrná hodnota 
LTV v portfoliu nepřekračovala 80 %, v individuálních případech nesmí překračovat 90 % 
a současně aby podíl nových hypoték s ukazatelem LTV v intervalu 80-90 % nečinil více než 
15 % z hypoték nově poskytnutých v daném čtvrtletí. Bankovní úvěry na spotřebu rostly 
ještě rychleji – domácnosti si během roku 2017 vypůjčily 118,1 mld. Kč, tedy o 12,8 % více 
než v roce 2016.
 
V kontrastu k výše uvedeným trendům podniky během roku nově načerpaly úvěry 
v objemu 457,9 mld. Kč, což představuje meziroční pokles 10,3 % oproti už tak slabému 
roku předchozímu. Srovnávací základna roku 2015, ovlivněná dočerpáváním evropských 
fondů v posledním roce předchozího programového období, byla mimořádně vysoká, 
což se projevilo 16% poklesem úvěrování v roce 2016. V roce 2017 se zřejmě projevil 
nejenom sklon podniků investovat v první řadě ze zadrženého zisku předchozího období, 
ale i vyčkávání na vypsání nových dotačních výzev EU fondů, které na jednotlivých 
ministerstvech poměrně dlouhou dobu vázlo. Vliv evropských dotačních programů nejen 
na investiční cyklus, ale i na úvěrovou emisi je tak poměrně fatální.

Banking sector: loans and deposits

The healthy banking sector managed to boost economic growth through the supply 
of loans also in 2017, under the tightening regulation and the increasing competition 
not only  among banks, but also, to an increasing extent, of Fintech companies.
 
By the end of 2017, the volume of bank loans in the Czech economy grew by 4.6 %, 
amounting to CZK 3085.5 billion. At the end of the year, households drew CZK 1437 billion 
in loans, i.e. 8 % more than a year earlier, loans to the corporate sector amounted 
to CZK 1022 billion, with a year-on-year increase of 4.7 %.
 
The year of 2017 was the year of boom in consumer lending as well as the year 
of diminishing interest rates of new mortgages . Over the year, households drew new 
loans for housing from banks and building societies worth CZK 346.4 billion, only 2 % 
more than in 2016. The next phase of stricter recommendations of the Central Bank began 
to apply during 2017, requesting that the average value of LTV in the portfolio should not 
exceed 80 %, in individual cases it should not exceed 90 % and at the same time, the share 
of new mortgages with a LTV indicator in the range of 80-90 % should not be higher than 
15 % of the newly granted mortgages in the given quarter. Bank consumer loans grew even 
faster - households borrowed 118.1 billion crowns in 2017, i.e. 12.8 % more than in 2016.
 
In contrast to the above-mentioned trends, enterprises drew new loans in the amount 
of CZK 457.9 billion during the year, representing a year-on-year decrease of 10.3 % 
compared to the previous year, which had already been a weak one. The 2015 comparative 
base, influenced by the drawdown of the remaining European funds in the last year 
of the preceding programming period, was exceptionally high, resulting in a 16 % drop 
in lending in 2016. 2017 apparently showed not only the tendency of enterprises to invest 
primarily from retained profits of the previous period, but also a tendency to wait for new 
EU grant calls to be made, which have been stalled at the ministries for a relatively long 
time. The impact of European grant programs has thus been quite fatal not only in terms 
of the investment cycle but also on bank lending.
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Obr.3: Nové úvěry podle kategorií (v mil. Kč)
Figure 3: New loans by category (CZK mil.)

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) – na spotřebu, bydlení a ostatní – celkem
Households and NPISHs (S.14+S.15) – for consumption, housing and other – total

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) – na spotřebu – celkem
Households and NPISHs (S.14+S.15) – for consumption – total

Domácnosti a NISD (S.14+S.15) – na nákup byt. nemovitostí – celkem
Households and NPISHs (S.14+S.15) – for purchase of residential property – total

NISD = Sektor neziskových institucí sloužících domácnostem / Non-profit 
institutions serving households

Nefinanční podniky
Non-financial corporations

Zdroj: ČNB, ARAD
Source: the CNB, ARAD
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Tabulka 2: Hlavní ukazatele vývoje úvěrů v roce 2017 
Table 2: Main indicators of loan developments in 2017

Absolutní výše (mld. Kč) / 
Absolute amounts  (CZK billion)

Meziroční změna (v %) / 
Year-on-year change (%)

Celkový objem úvěrů (k 31. 12. 2017) / Total volume of loans (as at 31 Dec 2017) 3085,5 4,6

Obyvatelstvo – úvěry (domácnosti, rezidenti) / Population – loans (households, residents) 1437,0 8,0

Úvěry na bydlení / Housing loans 1114,8 5,8

Spotřebitelské úvěry / Consumer loans 198,5 7,1

Nefinanční podniky (rezidenti) – úvěry / Non-financial corporations (residents) – loans 1022,0 4,7

Nové úvěry (rok 2017) / New loans (2017)

Obyvatelstvo, bydlení, spotřeba, ostatní / Population, housing, consumption, other 512,2 5,0

        Z toho: Úvěry na bydlení / Of which: housing loans 346,4 2,0

        Z toho: Úvěry na spotřebu / Of which: consumer loans 118,1 12,8

Nefinanční podniky / Non-financial corporations 457,9 -10,3

Zdroj: ČNB, ARAD
Source: the CNB, ARAD
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Celkově ke konci roku 2017 objem vkladů dosáhl 4169,1 mld. Kč a přesahoval objem úvěrů 
o cca 35 %. Převis vkladů nad úvěry je tradičně generován sektorem domácností, kde 
domácnosti mají uloženo na vkladech u domácích bank o 65 % větší objem prostředků,  
než jaký čerpaly na úvěrech. V podnikové sféře je objem vkladů a úvěrů přibližně vyrovnaný.
 
Převis vkladů nad úvěry sice znamená relativně nízkou závislost bank na financování na 
mezibankovním trhu, současně ale omezuje účinnost měnové politiky. Zároveň je i zatím 
oslyšenou výzvou pro synergické využití kohezních finančních nástrojů v podobě záručních 
schémat, která by na 1 Kč veřejných prostředků dokázala navázat až 10 Kč soukromých 
úvěrů a přispět tak k alespoň částečné absorpci tohoto převisu (podle hrubých propočtů 
ČBA cca 6,5 % v současném období a až třetinu po roce 2020), a tím i k vyšší účinnosti 
transmisního mechanismu měnové politiky.  Během roku 2017 však naopak narůstaly 
ambice státu v rámci kohezní politiky realizovat přechod od dotací k finančním nástrojům 
především ve formě státem vlastněnými institucemi přímo poskytovaných zvýhodněných 
úvěrů, což do budoucna – pokud se tento trend potvrdí – může v určitých segmentech 
ekonomiky komerční financování do jisté míry vytlačovat.
 
Domácnosti měly ke konci roku 2017 u bank uloženo 2370,2 mld. Kč, tedy o 7,3 % více 
než vloni. Více než 75 % úspor měly přitom uloženy na netermínovaných vkladech. 
Naopak objem termínovaných vkladů ke konci roku klesl o 8 % na 550,4 mld. Kč. Při stále 
ještě nízkých úrokových sazbách tak lidé stejně jako v roce 2016 preferovali okamžitou 
dostupnost uložených prostředků, mimo jiné i pro částečné financování investic do 
vlastního bydlení.
 
Výhled pro rok 2018
 
Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti nový zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, který 
do českého právního řádu transponoval pravidla vyplývající ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na 
vnitřním trhu, známé jako „PSD 2“.  Deklarovaným cílem směrnice je posílení fungování 
jednotného trhu v oblasti platebních služeb, zvýšení konkurence a ochrany spotřebitele 
v této oblasti a reakce na technologický rozvoj a s ním související rozšíření inovativních 
způsobů placení.

Overall, by the end of 2017, the volume of deposits stood at CZK 4169.1 billion and 
exceeded the volume of loans by approximately 35 %. The excess of deposits compared 
to loans has been traditionally generated by the household sector, where households 
have deposited 65 % more funds on deposits with domestic banks compared to the funds 
they drew from loans. In the corporate sector, the volume of deposits and loans is 
approximately balanced.
 
Although the excess of deposits, compared to loans, implies a relatively low dependency 
of banks on inter-bank financing, it also limits the efficiency of monetary policy. 
At the same time, it is also a challenge, so far ignored, for the synergic use of cohesion 
financial instruments in the form of guarantee schemes, which would be able to unlock up 
to CZK 10 in private loans per CZK 1 of public funds, thus contributing to at least a partial 
absorption of this excess (about 6.5 % in the current period and up to one third after 2020, 
according to the CBA‘s rough estimates), and thus also contributing to a higher efficiency 
of the transmission mechanism of monetary policy. However, in the course of 2017 and 
in the context of cohesion policy, the state‘s ambitions to implement the transition from 
subsidies to financial instruments on the contrary increased, mainly in the form of directly 
provided preferential loans to state-owned institutions, which in the future - if this trend is 
confirmed – may squeeze out commercial funding out of certain segments of the economy.  
 
By the end of 2017, households had deposited CZK 2,370.2 billion in banks, i.e. 7.3 % 
more than last year. More than 75 % of the savings have been deposited on demand 
deposits. By contrast, the volume of fixed term deposits at the end of the year fell by 8 %, 
to CZK 550.4 billion. Like in 2016 and with interest rates being still low, people preferred 
the immediate availability of deposited funds, among other things for a partial financing 
of investments into their own housing.
 
Outlook for 2018
 
On 13 January 2018, the new Act No. 370/2017, Coll., on Payment Systems entered into 
force, which transposed the rules of the Directive 2015/2366 of the European Parliament 
and of the Council of 25 November 2015 on Payment Services in the Internal Market, 
known as „PSD 2“, into Czech law. The declared objective of the Directive is to strengthen 
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Již v průběhu roku 2017 EBA začala postupně publikovat dokumenty, kterých mělo být 
celkem 11 a z nichž banky zajímaly především tzv. regulatorní technické standardy (RTS) 
týkající se autentizace a bezpečné komunikace, jejichž příprava však nabrala značné 
zpoždění. To, zda bude návrh vypracovaný EBA (European Banking Authority) a upravený 
Evropskou komisí ze strany EK a EP přijat či odmítnut, by mělo být známo teprve na konci 
února 2018.  Návrh předložený ke schválení je v určitém ohledu problematický: část 
ustanovení je definičně nejasná, text umožňuje velmi rozdílné výklady, budoucí role EBA 
a národních regulátorů není vůbec zřejmá.

Členové ČBA proto vypracovali společný Český standard pro Open Banking, který by měl 
dát základ pro pravidla komunikace mezi subjekty v oblasti platebních služeb v ČR. ČNB 
i MF ČR tento standard podpořily. Nadále však na evropské i na domácí scéně probíhala 
další jednání, jejichž cílem bylo vyjasnění dosud nevyřešených oblastí (certifikace, evropský 
registr platebních institucí, hlášení incidentů podle PSD 2 apod.). Ani ke dni účinnosti 
nového Zákona o platebním styku nebylo vyřešeno, jaká legislativa a jaká pravidla budou 
platit mezi účinností směrnice (leden 2018) a účinností RTS (nejdříve 4. kvartál roku 2019).
 
25. května 2018 začne být přímo účinné Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé 
pod zkratkou GDPR. Kybernetická bezpečnost a ochrana klientských dat patří dlouhodobě 
mezi priority bank a dosažené vysoké standardy v této oblasti představují pevné základy, 
na nichž je založena intenzivní příprava na implementaci GDPR v bankovním sektoru. Blíže 
viz příslušná pasáž této Výroční zprávy.
 
V roce 2018 dále přitvrdí regulace spadající do oblasti makro-obezřetnostní politiky.
K 1. srpnu 2018 by se na 1 % měla z úrovně roku 2017 zdvojnásobit sazba proticyklické 
kapitálové rezervy a další zvýšení na 1,25 % je centrální bankou vyhlášeno na 1. ledna 2019. 
ČNB však zároveň deklarovala připravenost rezervu postupně rozpouštět prostřednictvím 
snižování sazby, pokud by docházelo k útlumu finančního cyklu a snižovalo se tak riziko 
nadměrného růstu úvěrů, resp. sazbu razantně snížit na nulu např. v případě nepříznivých 
šoků vytvářejících riziko poruch v plynulém poskytování úvěrů do ekonomiky.

the functioning of the single market in payment services, increase competition and 
consumer protection in this area, respond to technological progress and extend innovative 
payment methods related to it.

EBA began publishing documents already in 2017, of which there should have been a total 
of 11, and banks were mainly interested in the so-called regulatory technical standards 
(RTS) relating to the authentication and secure communication; however, their preparation 
has encountered major delays. Whether the draft prepared by EBA (the European Banking 
Authority) and modified by the European Commission would be accepted by the EC and 
the EP or rejected, should only be known by the end of February 2018. The draft submitted 
for approval is problematic in some respects: some of the provisions contain unclear 
definitions, the wording allows for very different interpretations, the future role of EBA 
and national regulators is not at all obvious.

The CBA members have therefore developed a common Czech Open Banking Standard, 
which should provide a foundation for rules of communication between the subjects 
of payment services in the Czech Republic. Both the CNB and the Ministry of Finance 
supported the standard. However, further talks continued on the European and 
the domestic scene, with the aim of clarifying the unresolved areas (certification, 
European register of payment institutions, reporting of incidents in accordance with PSD 2, 
etc.). The question of which legislation and what rules will apply between the effectiveness 
of the Directive (January 2018) and the effectiveness of the RTS (not earlier than the 4th 
Quarter of 2019) has remained still unresolved even on the effective date of the new Act 
on Payment Systems.
 
On May 25, 2018, the General Data Protection Regulation, known as the GDPR, will become 
directly effective. Cyber security and protection of client data have long been among 
the bank‘s priorities, and the high standards achieved in this area are the solid foundation 
on which an intensive preparation for the GDPR implementation in the banking sector is 
based. Please see the relevant part of the Annual Report.
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In 2018, regulation in the area of macro-prudential policies will get stricter. As of 1 August 
2018, the countercyclical buffer rate should double from the 2017 level, and another 1.25 % 
increase has been announced by the Central Bank as at 1 January 2019. At the same time, 
however, the CNB declared its readiness to gradually release the buffer by lowering the rate, 
if there is a downturn in the financial cycle, thus reducing the risk of excessive credit 
growth, or to reduce the rate dramatically to zero, for example, in the event of adverse 
shocks creating a risk of disruptions in the continuity of granting credits to the economy.



Průřez činností

Operational review

24



Průřez činností   |   Legislativní oblast
Operational review  |   Legislative area 25

Obrana principu vyváženosti práv věřitele a dlužníka

Rok 2017 se nesl, podobně jako rok 2016, ve znamení jednoznačně identifikovatelného 
legislativního trendu směřujícího k dalšímu vychýlení právního prostředí směrem 
k posilování práv dlužníků, a to jednoznačně na úkor věřitelů. Podobně jako v roce 2016 
považovala právní komise České bankovní asociace spolu s komisí ČBA pro Workout 
i v uplynulém roce za jednu ze svých nejdůležitějších úloh ve vztahu k předkladatelům 
legislativních předloh připomínání a důslednou obranu základního principu, že dluhy 
se mají plnit. Tento princip bylo třeba nově obhajovat jak ve spotřebitelské oblasti (kdy 
spotřebitel je v pozici stále chráněnějšího dlužníka), tak zejména v oblasti vymáhacího 
procesu a zejména pak v procesu oddlužení.
 
Nutno přitom připomenout, že naprostá většina opatření navrhovaných v oblasti vztahů 
mezi věřiteli a dlužníky nemá původ v právu Evropské unie, nýbrž se jedná prakticky  
výhradně o domácí legislativní tvorbu.
 
Z pohledu vztahu věřitele a dlužníka byl minulý rok charakterizován především zápasem 
o právní úpravu nových parametrů oddlužovacího procesu. To je jistě pochopitelné, neboť 
problematika tzv. dluhových pastí a masivní historické zadlužení nemalé části populace 
představuje nezpochybnitelný problém, který však svojí povahou je spíše otázkou sociální. 
Je tedy sporné, nakolik je vhodné a možné jej účinně řešit prostředky insolvenčního práva. 
Stát se nadále vyhýbá skutečné odborné debatě na toto téma, zejména pak úvahám o tom, 
že neutěšenou sociální situaci více než 800 tisíc osob, proti nimž jsou vedeny vesměs 
vícečetné exekuce, přinejmenším sám nedostatečně řešil. Návrh oddlužovací novely 
insolvenčního zákona, se kterou se jistě budeme potýkat i po většinu roku 2018, ovšem 
tuto realitu nereflektuje a stát hodlá tento problém zjevně řešit zcela na úkor soukromých 
věřitelů. Postačí v tomto kontextu zmínit ustanovení navržené novely, podle něhož ke 
splnění oddlužení bude dostačující, pokud dlužník za sedm let zaplatí hotové výdaje 
a odměnu insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové 
podstaty dlužníka a náklady na vypracování a podání návrhu na povolení oddlužení. To 
může snadno vést k absurdní situaci, kdy dlužníkovi bude potvrzeno splnění oddlužení 
a bude osvobozen od placení svých pohledávek, aniž by došlo k jakémukoli uspokojení 
nezajištěných věřitelů.

Defence of the principle of balanced rights of creditor and debtor
 
The year of 2017, like 2016, witnessed a clearly identifiable legislative trend aimed 
at further tilting the regulatory environment towards the strengthening of debtors‘ rights, 
clearly at the expense of the creditors. As in 2016, the Legal Commission of the Czech 
Banking Association, together with the CBA‘s Commission for the Workout, regarded 
recalling and consistently defending the fundamental principle that debts should be paid 
back to be one of its most important tasks in relation to the authors of draft legislation 
in the past year, too; this principle had to be newly defended in the consumer area (where 
the consumer is in a position of an increasingly protected debtor) and especially in the area 
of the recovery process and, in particular, in the debt relief process.
 
It should be noted at the same time that the overwhelming majority of measures proposed 
in the area of relations between creditors and debtors does not originate in European 
Union law but is in reality exclusively a product of domestic legislation.
 
From the perspective of the relationship between the creditor and the debtor, last year 
was characterized mainly by the struggle for the legal regulation of the new parameters 
of the debt relief process. This is certainly understandable because the issue of debt 
traps and of the massive historical indebtedness of a large part of the population is an 
unquestionable problem, which, however, is more of a social problem by its nature. 
Consequently, it is questionable to what extent it is appropriate and possible to address 
it through the legal means available to the insolvency law. The state continues to avoid 
a genuine professional debate on this issue, especially considerations that it has itself 
poorly handled the dismal social situation of more than 800,000 people who are subject to 
multiple executions, to say the least. The draft debt relief amendment to the insolvency law, 
which we shall be undoubtedly facing also for most of the year 2018, does not reflect this 
reality and the state clearly intends to address the issue entirely at the expense of private 
creditors. In this context, it is enough to mention a provision of the proposed amendment, 
according to which, in order to reach debt discharge it would be enough for the debtor 
to pay the  cash expenses for seven years and the reward of the insolvency administrator, 
the expenses connected with the maintenance and administration of the debtor‘s 
insolvency estate and the costs connected with the preparation and making of the 

Legislativní oblast Legislative area
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 Právní komise ČBA se v roce 2017 zabývala i dalšími legislativními předlohami. Za všechny 
uveďme nový zákon o platebním styku, novelu zákona o bankách, zákona o ČNB nebo 
rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích, o přípravách na implementaci 
GDPR nemluvě. Na pořadu jednání komise se opakovaně objevují i témata navazující na 
předchozí legislativní vývoj, a to zejména v souvislosti s pokračující implementací nového 
zákona o spotřebitelském úvěru, ale také zákona o hazardních hrách a zákona o centrální  
evidenci účtů.
 
Novým tématem byla a nepochybně i v následujícím roce bude také novela daňového řádu 
a s ní související spor o nezbytně nutnou míru prolamování bankovního tajemství ve vztahu 
k finanční správě, jakož i o neblahé praxi tzv. goldplatingu, tedy více či méně svévolného 
„doplňování“ čistě transpozičních předloh o často velmi kontroverzní právní úpravy, které 
ale s transponovaným předpisem nesouvisejí nebo jím přinejmenším nejsou vyžadovány.

application for debt relief. This may easily lead to an absurd situation when the debtor 
receives a confirmation that he/she has fulfilled the conditions of debt relief and will 
be freed from paying his/her debts while unsecured creditors will not achieve any 
satisfaction of their claims whatsoever.
 
The Legal Commission of the CBA also dealt with other legislative drafts in 2017. To give 
a few examples, let us mention the new Act on Payment Systems, the amendment 
to the Act on Banks, the Act on the Czech National Bank or an extensive amendment 
to the  business corporations act, not to mention preparations for the implementation 
of GDPR. Recurrent topics on the Commission‘s agenda are also the themes that are related 
to the previous legislative developments, especially in connection with the ongoing 
implementation of the new Consumer Credit Act, as well as the Act on Gambling and the 
Central Registry of Accounts Act.
 
The amendment to the Tax Code was a new topic and there is no doubt that it will 
continue to stay on the agenda in the following year, together with the related dispute 
regarding the strictly necessary level of breaking banking secrecy in relation to financial 
administration, as well as the unfortunate practice of “goldplating”, i.e. of „adding”, more 
or less arbitrarily, often highly controversial legislative provisions to the purely transposing 
draft laws which, however, are not related to the transposed regulation or at least are not 
required by it.
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Pojištění vkladů Deposit insurance
V roce 2016 se podařilo ve všech aspektech dokončit transformaci Fondu pojištění vkladů 
(FPV) na Garanční systém finančního trhu (GSFT). Rok 2017 tak mohl proběhnout v plném 
soustředění se na významné úkoly: dokončení zadávacího řízení na novou vyplácející 
banku, zkušební a ověřovací provoz a úpravy nového systému, příprava zátěžových testů 
bank a provedení prvního testu, přebírání správy portfolia FPV od externích manažerů, 
tvorba strategie správy aktiv nabíhajícího Fondu pro řešení krize (FŘK), pokračování jednání 
o záložním zdroji FPV.

V oblasti veřejných zakázek a zajištění výplaty náhrad vkladů bylo úspěšně dokončeno 
zadávací řízení na uzavření Rámcové smlouvy na zajištění výplaty náhrad vkladů, když byla 
v prvním čtvrtletí 2017 uzavřena smlouva s Českou spořitelnou, a. s.

Za řízení rizik byl zpracován plán zátěžových testů a odeslán do EBA. Byl proveden zátěžový 
test přeshraniční výplaty náhrad vkladů. Byla přepracována metodika analýz rizikového 
profilu finančních institucí. Jejím cílem je identifikovat rizikové finanční instituce, u kterých 
je zvýšená pravděpodobnost výplaty krytých vkladů v horizontu 1–2 let.

U výplaty náhrad byly ukončeny výplaty klientům Metropolitního spořitelního družstva 
a WPB Capital. Nadále probíhá výplata náhrad pohledávek z vkladů klientům ERB Bank.
Třicet tři bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen a dvanáct obchodníků 
s cennými papíry odvedlo do GSFT v roce 2017 celkem 3 965 mil. korun. Z toho 3 025 mil. 
bylo určeno pro FŘK, zbývající částka pak pro FPV.

In 2016, the transformation of the Deposit Insurance Fund (DIF) into the Financial Market 
Guarantee System (FMGS) was successfully completed in all its aspects. Thus, 2017 could 
be fully focused on important tasks: completing the tendering competitive procedure for 
a new payout bank, testing and verifying operation and modifications of the new system, 
preparation of banks stress tests and carrying out the first test, taking over the DIF portfolio 
from external managers, creation of asset management strategy of the Crisis Resolution 
Fund (CRS) which commenced its activities, the continuation of negotiations on the backup 
source for the DIF.

In the field of public procurement and ensuring the payout of deposit compensation, 
the tender procedure for the conclusion of the Framework Agreement for the Payout 
of Deposit Compensation was successfully completed by signing the agreement with 
Česká spořitelna, a. s., in the first quarter of 2017.

A stress test plan was developed for risk management and sent to the EBA. A stress test 
of the cross-border payout of deposit compensation was carried out. The methodology 
for analyzing the risk profile of financial institutions has been revised. Its aim is to identify 
risk financial institutions that are more likely to receive payouts of covered deposits in 
the horizon of 1-2 years.

Payouts of compensations paid to clients of the Metropolitan Savings Society and 
WPB Capital have been completed. The payout of deposit claims to clients of ERB Bank 
continues. Thirty-three banks, credit unions and building societies, and twelve securities 
brokers, contributed a total of CZK 3,965 million to FMGS in 2017. Of these, 3 025 million 
were allocated to CRS, the remaining amount to DIF.
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Bankovní regulace Banking regulation
Regulatorní opatření ke snížení rizik

Důležitým tématem pro bankovní sektor v roce 2017 byla regulatorní opatření ke snížení 
rizik (novela CRD/CRR a BRRD), která Evropská komise zveřejnila dne 23. listopadu 2016. 
V návaznosti na interní analýzy provedené v bankách a na diskusi zástupců bank se 
zástupci Ministerstva financí (MF) a ČNB byl zpracován a následně i aktualizován seznam 
témat s uvedením problémů a navrhovaného řešení z pohledu bank, který byl sdílen 
a diskutován s MF.

Mezi významné oblasti z novely BRRD pro české banky patří vztah home-host a kalibrace 
MREL, aby požadavek pro domácí systémově významné banky nebyl vyšší než požadavek 
TLAC pro globální systémově významné instituce. Některá ustanovení novely CRD/CRR 
by mohla vyústit ve vynucenou změnu obchodních modelů a mohla by ovlivnit možnosti 
dalšího rozvoje bankovního systému v ČR a ohrozit konkurenční schopnost bank. To by 
bylo v příkrém rozporu s obecným cílem regulatorních opatření riziko snižovat a posilovat 
odolnost bankovního sektoru. Názory ČBA jsou v tomto směru obdobné s názory MF a ČNB.

Navrhovaný velmi složitý standardizovaný přístup pro tržní riziko a komplikované výpočty 
kreditního rizika ve spojení s požadavkem na souběžné počítání kapitálových požadavků 
interním modelem i standardizovaným přístupem, jakož i stoupající požadavky na rozsah 
a frekvenci vykazování a zveřejňování, aniž je jasná jejich přidaná hodnota pro uživatele, 
by kladly vysoké nároky na kapacity a byly by s tím spojené velké náklady. Z mimořádně 
dlouhého schvalovacího procesu u interních modelů vyplývá potřeba dostatečně dlouhé 
legisvakanční lhůty a zaváděcího období.

Regulatory risk reducing measures

Regulatory measures reducing risks (amendments to the CRD/CRR and the BRRD), 
published by the European Commission on 23 November 2016, were an important 
topic for the banking sector in 2017. Following internal analyses carried out by banks 
and discussions among representatives of banks and representatives of the Ministry 
of Finance (MF) and the CNB, a list of topics defining the issues and describing their 
proposed solutions from the perspective of banks has been prepared and subsequently 
updated, which was shared and discussed with the MF.

For Czech banks, the important areas in the amendment to the BRRD include 
the home-host relationship and the MREL calibration so that the requirement is not 
higher for domestic systemically important banks than the TLAC requirement for global 
systemically important institutions. Certain provisions in the amendment to the CRD/CRR 
could result in a forced change of business models; they could affect the opportunities 
for the further development of the banking system in the Czech Republic and threaten 
the competitiveness of banks. This would be in stark contrast to the general objective 
of regulatory measures which is to reduce risk and strengthen the resilience of the banking 
sector. In this respect, the views of the CBA are similar to the views of the MF and of the CNB.

The proposed highly complex standardized approach to market risk and complicated 
credit risk calculations, coupled with the requirement for parallel calculation of own funds 
requirements in the internal model and also using the standardized approach, as well as 
the increasing demands on the extent and frequency of reporting and disclosure, without 
clear added value for the user, would place high demands on the capacity and entail 
high costs. The extremely long approval process of internal models implies the need for 
a sufficiently long period prior to their coming into effect and a phase-in period.
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Finanční trh Financial market
Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu

Také v roce 2017 pokračovaly v oblasti finančního trhu práce na Rámcové smlouvě 
o obchodování na finančním trhu (Czech Master Agreement), která byla upravena tak, aby 
zohlednila dopad zákona o registru smluv. Rámcová smlouva o obchodování na finančním 
trhu byla dále doplněna o smlouvu o zřízení zástavního práva a udržování zajištění a byla 
provedena na to navazující úprava jejích obecných ustanovení a zvláštních ustanovení.

Hlavní přínos Czech Master Agreement pro bankovní sektor spočívá již v samotné existenci 
standardní smluvní dokumentace pro široké spektrum bankovních produktů. Czech Master 
Agreement bankám umožňuje používání jednotného formátu zejména pro protistrany 
a jiné právnické osoby s vyřešeným problémem sjednání závěrečného vyrovnání. Pro banky 
je rovněž důležité, že se jedná o smlouvu, na kterou je vyhotoven právní posudek, který 
uznává i ČNB, a že předmětná smlouva je jednou ze dvou rámcových smluv (vedle ISDA), 
kterou lze použít i pro účely snížení kapitálového požadavku.

Nově byla vypracována Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu se 
spotřebitelem (CMA se spotřebitelem). CMA se spotřebitelem vznikla na základě Czech 
Master Agreement a zohledňuje specifika klientů spotřebitelů/nepodnikatelů. K Rámcové 
smlouvě se spotřebitelem byla vypracována smlouva o zřízení zástavního práva a udržování 
zajištění a osm produktových příloh (k úrokovým swapům, dohodám o budoucí úrokové 
sazbě, úrokovým opcím, měnovým spotům, měnovým swapům, termínovaným měnovým 
obchodům, měnovým opcím a repo obchodům). ČBA připravila Czech Master Agreement 
i CMA se spotřebitelem ve spolupráci s právní kanceláří Allen & Overy. Případné další 
úpravy těchto rámcových smluv budou diktovány regulatorními požadavky a praktickými 
zkušenostmi s jejich používáním.
 
Hypoteční zástavní listy

I v roce 2017 pokračovaly práce na projektu zlepšení právní úpravy hypotečních zástavních 
listů (HZL), jehož cílem je odstranit problémy se současným zněním české legislativy 

Master Agreement for Financial Transactions

In the financial market area, work continued on the Master Agreement for Financial 
Transactions (the Czech Master Agreement) also in 2017; it has been amended to take 
account of the impact of the Act on the Register of Contracts. The Master Agreement for 
Financial Transactions was further supplemented by the agreement on creation of security 
interest and its maintenance (pledge agreement) and its general and specific provisions 
were subsequently amended.

The main contribution of the Czech Master Agreement to the banking sector lies in 
the very existence of a standard contractual documentation for a wide range of banking 
products. The Czech Master Agreement allows banks to use a uniform format, especially 
for counterparties and for other legal entities with resolved problem of agreeing the final 
settlement. It is also important for banks that it is an agreement for which a legal opinion has 
been drawn up, which is recognized also by the CNB, and that the agreement in question is 
one of two master agreements (besides the ISDA), which can also be used for the purposes 
of reducing the capital requirement.

A Master Agreement for Financial Transactions with the Consumer has been recently 
prepared (the CMA with the Consumer). The CMA with the Consumer was created 
on the basis of the Czech Master Agreement and it takes into account the specifics 
of consumers/non-entrepreneurs. An pledge agreement has been prepared to the Master 
Agreement for Financial Transactions with the Consumer as well as eight product annexes 
(on interest rate swaps, forward rate agreements, interest rate options, FX spots, FX swaps, 
term FX transactions, FX options and repurchase transactions).

The CBA prepared the Czech Master Agreement and the CMA with the Consumer in 
cooperation with the Allen & Overy law firm. Any further potential amendments to these 
master agreements will be dictated by the regulatory requirements and by practical 
experience with their use.
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pro oblast HZL. Stávající právní úprava HZL je nedostatečná, investoři a ratingové 
agentury pohlížejí na HZL českých bank jako na výrazně rizikovější, než odpovídá jejich 
ekonomické podstatě (kvalitě krycího bloku), a banky proto emitují HZL s vyššími náklady. 
Zkvalitnění právní úpravy by rovněž umožnilo zahrnout HZL při splnění některých dalších 
podmínek mezi vysoce kvalitní likvidní aktiva a umožnilo by bankám financovat se jejich 
prostřednictvím u Evropské centrální banky.
 
Navrženo bylo výrazné rozšíření a doplnění současné úpravy HZL v zákoně o dluhopisech. 
Pokud jde o ostatní zákony a právní předpisy, navrhuje se několik zásadních změn, z nichž 
nejdůležitější zcela mění současnou úpravu HZL v insolvenčním zákoně. Navrženy byly 
rovněž úpravy zákona o bankách, zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona 
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a některých dalších zákonů. 
Návrh zákona byl vládou schválen a postoupen do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
(PSP), kde však nebyl projednán. Po volbách do PSP a jmenování vlády byl tedy legislativní 
proces zahájen znovu.
 
Projekt realizují vybrané členské banky ve spolupráci s právní kanceláří Allen & Overy. 
Spojení sil na platformě asociace šetří náklady bankovního sektoru na externí právní 
služby, které by jinak byly vynaloženy každou bankou zvlášť.

Mortgage bonds

In 2017, work on the project of improving the legal regulation of mortgage bonds (MBs) 
continued, with the aim of eliminating the issues with the current wording of Czech 
legislation in the area of MBs. The existing legal regulation of MBs is insufficient, investors 
and rating agencies regard the MBs of Czech banks as being significantly riskier than 
corresponds to their economic substance (the quality of the cover pool). Banks therefore 
issue MBs at higher costs. A better quality legal regulation would also make it possible to 
include Czech MBs, provided that certain other conditions are met, among the high-quality 
liquid assets and would allow banks to finance themselves through them at the European 
Central Bank.
 
It was proposed to significantly extend and supplement the current legal regulation 
of MBs in the Act on Bonds. As regards other laws and regulations, several fundamental 
changes are proposed, the most important of which completely change the current 
regulation of MBs in the Insolvency Act. Also proposed were amendments to the Act 
on Banks, the Act on Business Activities on the Capital Market, the Act on Recovery and 
Resolution in the Financial Market and in certain other laws. The draft law was approved 
by the government and referred to the Parliament‘s Chamber of Deputies, where, however, it 
was not discussed. Following the elections to the Chamber of Deputies and the appointment 
of the government, the legislative process was thus started again.
 
The project is being implemented by selected member banks in cooperation with 
the Allen & Overy law firm. Joining forces on the Association‘s platform saves the costs 
borne by the banking sector for external legal services that would otherwise be spent 
by each bank separately. 
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Platební styk Payment Services
Rok 2017 byl z hlediska platebních služeb rokem poměrně zásadním, přelomovým. 
Platebnímu styku byla věnována pozornost nejen ze strany bank a jejich regulátorů, 
ale i zákonodárců. Bylo totiž nutné implementovat revidovanou směrnici o platebních 
službách, pro kterou se vžila zkratka PSD 2, do české legislativy.  Ministerstvo financí 
připravilo návrh zcela nového zákona o platebním styku, který prošel celým legislativním 
procesem a v závěru roku byl jako zákon č. 370/2017 Sb. vydán ve Sbírce zákonů s účinností 
od 13. ledna 2018. Česká republika se tak stala jednou z osmi zemí, které implementaci 
zvládly ve stanoveném termínu. Česká bankovní asociace celý proces pečlivě sledovala 
a koordinovala uplatnění desítek připomínek, které zástupci bank v průběhu přípravy 
návrhu zákona a při jeho projednávání uplatnili.

Po celý rok probíhala také řada jednání o normách (Regulatory Technical Standards) 
a doporučených postupech (Guidelines), jejichž existenci PSD 2, a tedy i český zákon, 
očekává. Bohužel však do konce roku 2017 byly k dispozici pouze 3 z 11 takových 
dokumentů.

Z pohledu bank i platebních institucí (směrnice je zná pod pojmem Third Party Providers, 
TPP) je nejzásadnější normou RTS o silné autentizaci a bezpečné komunikaci. Její vznik 
byl provázen řadou značných problémů. European Banking Authority (EBA) připravila 
a Evropské komisi předložila návrh RTS, který Komise upravila a poslala EBA zpět 
k vyjádření. Experti EBA podrobili změny doplněné Komisí (která byla pod lobbistickým 
tlakem již dnes aktivních TPP) kritice, kterou doplnili velmi podrobnou argumentací. 
Komise sice vzala námitky EBA na vědomí a návrh znovu upravila, nicméně ne zcela 
ve smyslu námitek EBA. Takto upravený návrh RTS bez další konzultace s experty EBA 
předložila Komise ke schválení Evropskému parlamentu a Radě…

Upravený návrh obsahuje řadu nejasných ustanovení a dává bohužel možnosti velmi 
rozdílných výkladů. Bude-li do konce února 2018 Evropským parlamentem schválen, 
vejdou dané RTS v platnost až ve 4. čtvrtletí roku 2019 (obsahují 18měsíční lhůtu na 
implementaci).

The year of 2017 was a relatively critical, ground-breaking year in terms of payment 
services. Payment services were in the forefront of attention of not only banks and of their 
regulators, but also of lawmakers. It was necessary to implement the Revised Directive 
on Payment Services into Czech legislation, which, as an acronym, became known 
as the PSD 2. The Ministry of Finance prepared a draft of a completely new Payment System 
Act, which passed through the whole legislative process and which, at the end of the year, 
was published in the Collection of Laws as Act No. 370/2017, Coll., coming into effect from 
January 13, 2018. The Czech Republic has therefore become one of the eight countries 
that have managed to implement the PSD 2 by the set implementation date. The Czech 
Banking Association closely monitored the whole process and coordinated the procedure 
of raising dozens of comments made by bank representatives during the drafting of the bill 
and in the course of its discussion.

A number of talks have been also held throughout the year on Regulatory Technical 
Standards and on Guidelines, the existence of which is envisaged by the PSD 2, and 
therefore also by the Czech law. Unfortunately, only 3 of 11 such documents were 
available by the end of 2017.

From the point of view of banks and payment institutions (known in the Directive as 
Third-Party Providers,  TPPs), the most important standard is the RTS on strong customer 
authentication and secure communication. Their creation was accompanied by a number 
of significant problems. The European Banking Authority (EBA) had prepared a draft 
of that RTS and submitted it to the European Commission; the draft was amended by 
the Commission and sent back to the EBA for the latter‘s comments. The EBA‘s experts have 
challenged the amendments added by the Commission (which was under the lobbying 
pressure of the now active TPPs) and sent very detailed arguments. While the Commission 
took note of the EBA‘s objections and amended the draft once more, it did not revise it 
quite entirely in the sense of EBA‘s objections. The Commission submitted the amended 
draft of the RTS for approval to the European Parliament and to the Council without further 
consulting the EBA‘s experts...  
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Problematickou otázkou je také registr všech platebních institucí v Evropské unii. I jeho 
vznik připravovaný experty EBA provází řada diskusí, navrhované řešení není příliš 
technicky progresivní a může v průběhu dalších let přinést problémy. Na domácí půdě vede 
podobný registr licencovaných a dohlížených institucí ČNB. I přístup k tomuto registru je 
nutné modernizovat – a ČNB takovou modernizaci při jednáních se zástupci ČBA přislíbila.

V roce 2017 byla snaha dokončit změny iniciované předchozí evropskou směrnicí Payment 
Account Directive (PAD). Jedním z jejích cílů bylo zajistit snazší porovnatelnost bankovních 
poplatků. I zde chyběl seznam 10–20 základních, nejreprezentativnějších platebních služeb, 
který měla vytvořit EBA. Seznam byl na evropské úrovni v závěru roku schválen, v roce 2018 
dojde k vydání vyhlášky ČNB, kterou teprve bude daný legislativní proces dokončen.

The revised draft contains a number of vague provisions and unfortunately offers 
the possibility of very different interpretations. If approved by the European Parliament by 
the end of February 2018, the RTS will only enter into force in the fourth quarter of 2019 
(they contain an 18-month deadline for implementation).
 
The register of all EU payment institutions is also an issue. Its launch, which is being 
prepared by the EBA‘s experts, is also accompanied by a number of discussions; 
the proposed solution is not too technically advanced and it can cause problems over 
the coming years. A similar register of licensed and supervised institutions is locally 
administered by the Czech National Bank. Access to this register needs to be modernized, 
too, and the CNB promised such a modernization in talks with the CBA representatives.
 
In 2017, efforts were made to complete the changes initiated by the previous European 
Payment Account Directive (PAD). One of its aims was to ensure easier comparability 
of bank fees. Here, too, a list of 10-20 basic, most representative payment services that was 
to be created by EBA, was missing. The list was approved at the European level at the end 
of the year; in 2018, a CNB decree will be issued and only then will the legislative process 
be completed.



Průřez činností   |   Digitalizace a kybernetická bezpečnost
Operational review  |   Digitisation and cybersecurity 33

Digitalizace a kybernetická bezpečnost Digitisation and cybersecurity
S postupující digitalizací se slovní spojení kybernetická bezpečnost, či dokonce 
kybernetická kriminalita objevují stále častěji. Toho jsou si vědomi i regulátoři, kteří se snaží 
reagovat na vzrůstající počet nových typů hrozeb i úpravou legislativy. V roce 2017 byla 
do české legislativy implementována směrnice NIS (Network and Information Systems 
Directive), a to novelizací zákona o kybernetické bezpečnosti. V uvedeném roce vznikl také 
nový úřad s názvem Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), 
který převzal některé úkoly od Národního bezpečnostního úřadu.

Dotčená oblast legislativy je poměrně zásadní i pro členské banky České bankovní asociace. 
Proto byla v průběhu roku věnována pozornost přípravě nové vyhlášky NÚKIB, na jejímž 
základě budou v průběhu roku 2018 v mnoha odvětvích, mezi jinými i v bankovnictví, 
určovány tzv. základní služby. Pro jejich provozovatele pak budou ze zákona plynout určité 
nové povinnosti týkající se spolupráce s NÚKIB při vzniku a řešení z hlediska kybernetické 
bezpečnosti kritických situací.

Nový podnět pro spolupráci bank přinesla Revidovaná směrnice o platebních službách 
(PSD 2), která byla implementována do české legislativy novým zákonem o platebním styku 
(viz str. 31–32). Vzhledem k tomu, že nebyl dokončen legislativní proces spojený s přijetím 
technického standardu, podle něhož by měly banky bezpečně komunikovat s novými 
poskytovateli platebních služeb (s jejich vznikem a licencováním počítá zákon o platebním 
styku), dohodli se zástupci členských bank na vytvoření Českého standardu pro Open 
Banking. Tento standard byl v závěru roku dokončen, zveřejněn a prezentován jak České 
národní bance a Ministerstvu financí, tak zástupcům asociace fintech společností, která 
reprezentuje právě zájemce plánující poskytovat nový typ platebních služeb. Regulátoři 
vznik standardu ocenili a svým společným tiskovým sdělením jeho používání doporučili.

Zcela zásadním vývojem prošel v roce 2017 vývoj projektu „Okamžité platby“. Cílem tohoto 
projektu, o kterém vedli v minulých měsících experti členských bank ČBA diskuse s experty 
centrální banky, je nabídnout klientům bank rychlou a nepřetržitou možnost převodu 
peněz z účtu na účet, tedy celých 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. V tomto 
režimu převedené prostředky, jejichž limit bude až do výše 400 000 Kč, by měl mít příjemce 
k dispozici do zhruba 10 vteřin od okamžiku, kdy mu je plátce poukáže. Příjemce by měl 
možnost použít takové prostředky vzápětí pro další okamžitou platbu, pro platbu platební 

Collocations like cyber-security, or even cybercrime, appear more and more often as 
a result of the ongoing process of digitisation. This has also been recognized by regulators 
who have been trying to respond to an increasing number of new types of threats by 
amending legislation as well. The NIS Directive (the Network and Information Systems 
Directive) was implemented into Czech legislation in 2017, namely by amending the Act 
on the Cyber Security. In the same year, a new agency called the National Cyber and 
Information Security Agency (NCISA) was established, which took over certain tasks from 
the National Security Authority.

The area of legislation in question is also quite essential for the Member Banks 
of the Czech Banking Association. Therefore, attention was paid to the preparation 
of the new NCISA Decree during the course of the year, under which so-called basic 
services will be defined during 2018 in many sectors including, among others, the banking. 
Certain new obligations will be established by the law for their operators, relating 
to cooperation with NCISA on solutions of those situations, which will be from the point 
cyber security critical ones.

A new impetus for cooperation among banks was brought by the Revised Payment 
Services Directive (PSD 2), which was implemented into Czech legislation by the new 
Act on Payment Systems (please see page 31). Due to the fact that the legislative process 
connected with the adoption of a technical standard, in accordance with which banks 
would communicate securely with new payment service providers (the emergence 
and licensing of which is envisaged by the Act on Payment Systems) has not been 
completed, representatives of the Member Banks have agreed to create the Czech Open 
Banking Standard. The Standard was completed, published and presented at the end 
of the year to both the Czech National Bank and the Ministry of Finance, as well as to 
representatives of the Czech Fintech Association, which specifically represents those 
interested in providing the new type of payment services. The regulators appreciated the 
creation of the standard and recommended its use in a joint press release.

The development of the „Instant Payments“ Project has evolved considerably in 2017. 
The aim of the project, which was discussed in the past months by experts from 
the CBA‘s Member Banks and experts from the Central Bank, is to offer bank customers 
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kartou či pro výběr z bankomatu. Základní funkcionalita celého systému byla již stanovena, 
stejně jako byly vyřešeny mnohé technické otázky. V průběhu realizace, která bude 
probíhat v roce 2018, bude nutné detailně prodiskutovat a stanovit parametry provozní 
stability celého systému na straně všech participujících bank.

I v průběhu roku 2017 věnovaly banky pozornost celkové bezpečnosti jimi provozovaných 
systémů a snažily se zvyšovat povědomí svých klientů v otázkách kybernetické 
bezpečnosti. Ze zkušeností bank totiž vyplývá, že i nadále je klient nejslabším článkem 
řetězu těch, kdo jsou zapojeni do poskytování a využívání digitálních služeb.

a quick and continuous possibility to transfer money from an account to another 
one, i.e. 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Funds transferred under this 
mode of operation, up to a limit of CZK 400,000, should be available to the recipient 
within approximately 10 seconds of the time the payer transfers them to the recipient. 
The recipient should be able to use such funds immediately for another instant payment, 
a card payment, or for an ATM withdrawal. The basic functionality of the entire system 
has already been established and many technical issues have been resolved. During 
the implementation, which will take place in 2018, it will be necessary to discuss in detail 
and to establish parameters to ensure the operational stability of the whole system on 
the part of all participating banks.

Also during the year 2017 banks had been paying attention to the overall security of their 
different systems, and they have been developing efforts to raise their clients‘ awareness 
of cyber security issues. The experience of banks shows that the client remains the weakest 
link in the chain of those involved in the provision and use of digital services.
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Daně, účetnictví, výkaznictví Taxes, Accounting, Reporting
V daňové oblasti je dlouhodobou strategií ČBA prosazování odborného názoru bankovní 
komunity do připravovaných stěžejních právních norem, v poslední době zejména do 
rekodifikace zdanění příjmů a způsobu implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým 
povinnostem, tzv. ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive). Pro ČBA je zásadním tématem 
vazba mezi použitým účetním rámcem a stanovením základu daně, kdy ČBA prosazuje 
koncept umožňující vycházet z výsledku hospodaření zjištěného podle mezinárodních 
účetních standardů, na který by navazovaly definované výjimky a odchylky. V souvislosti 
s ATAD Česká bankovní asociace především odmítla návrh na omezení odečitatelnosti 
úroků, který se v předloženém znění vztahoval i na úvěry mezi nespřízněnými osobami, 
a doporučila, aby se navržené omezení nadále týkalo pouze transakcí mezi spřízněnými 
subjekty, a dále, aby se netýkalo bank, kde přijímání a vyplácení úroků je součástí 
základního předmětu podnikání a nikterak nesouvisí s rozmělňováním daňového základu 
a s přesouváním zisků.

Legislativní rada vlády na svém jednání dne 4. května 2017 po rozsáhlé a intenzivní 
odborné debatě rozhodla o vrácení předlohy novely Daňového řádu Ministerstvu financí k 
dalšímu dopracování. Ministerstvo označovalo tuto novelu v rámci připomínkového řízení 
za transpoziční, a to ve vztahu ke směrnici Rady (EU) 2016/2258, jejímž účelem je umožnit 
správci daně pro účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní přístup k vybraným 
údajům získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz. Předložená novela jde 
ovšem výrazně za rámec transpozice DAC 5, na což mimo jiné ve svých připomínkách 
poukázala ČBA. V rámci připomínkového řízení jsme silně kritizovali navrhované rozšíření 
pravomocí správce daně zjišťovat rozsáhlé spektrum klientsky citlivých informací, 
neboť podle našeho názoru představuje věcně zcela nepřiměřené prolomení ochrany 
bankovního tajemství.
 
Významnou aktivitou ČBA je podpora členských bank v souvislosti s plněním požadavků 
plynoucích z neutuchajících nadnárodních aktivit v oblasti dalšího rozšiřování automatické 
výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti daní – tzv. FATCA, CRS, DAC 1, 
DAC 2, DAC 3, DAC 4 a DAC 5. Česká bankovní asociace dlouhodobě sleduje legislativní 
vývoj v této oblasti a zajišťuje pro MF zpětnou vazbu zohledňovanou jím následně při 
implementaci do tuzemské legislativy, s Finanční správou sjednala úpravy její doprovodné 
metodiky k CRS tak, aby lépe reflektovala bankovní praxi a testovací provoz pro finanční 

The CBA‘s long-term strategy in the tax area is to reflect the expert opinions of the banking 
community in the key legal standards that are being prepared, in particular and most 
recently in the recodification of taxation on income and the method of implementing 
the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). The link between the applied accounting 
framework and the determining of the taxable amount is a key theme for the CBA. 
The CBA encourages a concept that allows to proceed from the economic result 
determined in accordance with the international accounting standards that would be 
followed by defined exceptions and derogations. With respect to the ATAD, the Czech 
Banking Association rejected in particular the proposed limitations on the deductibility 
of interest, which in the suggested wording related also to loans between unrelated parties, 
and recommended that the proposed limitation continues to relate only to transactions 
between related parties, and further, that it should not relate to banks, where receiving and 
paying interest forms part of the basic business activities and is not related whatsoever to 
diluting the tax base and to transferring profits.
 
At its meeting on May 4, 2017, the Legislative Council of the Government, after extensive 
and intensive professional discussion, decided to return the draft amendment to 
the Tax Code to the Ministry of Finance for further refinement. The Ministry referred to 
the amendment as to a transposition in the reflection process and it referred in particular 
to the Council Directive (EU) 2016/2258, the aim of which is to enable the tax administrator 
to have an access to selected data, collected for the purpose of combating money 
laundering, for the purpose of performing cooperation in international tax administration. 
However, the proposed amendment goes far beyond the DAC 5 transposition, as the CBA 
pointed out in its observations, among other things. In the objections resolution procedure, 
we strongly criticized the proposed increase of the tax administrator‘s powers to collect 
a wide range of client-sensitive information, as in our view, it substantially constitutes 
a totally inadequate breach of bank secrecy protection.
 
A significant activity of the CBA is created by the support it provides to Member Banks 
in meeting the requirements of the ceaseless transnational activities in the area of further 
enlarging the automatic exchange of information as part of international cooperation 
in the tax area - so-called FATCA, CRS, DAC 1, DAC 2, DAC 3, DAC 4 and DAC 5. The CBA 
has been monitoring legislative developments in this area on a long-term basis and it 
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instituce. Pořádá pro banky k tématu edukativní semináře a workshopy ve spolupráci 
s renomovanou poradenskou společností a s experty MF a GFŘ.

Stěžejním tématem v oblasti bankovního účetnictví byla v roce 2017 implementace 
standardu IFRS 9 Finanční nástroje. Účinností nového IFRS 9 vzniká zásadní změna v oblasti 
účtování finančních nástrojů a IFRS 9 nahradí stávající stěžejní IAS 39. Narušení souladu 
mezi oběma účetními rámci s účinností IFRS 9 by zapříčinilo právní nejistotu dotčených 
účetních jednotek a nepochybně i nadbytečné administrativní náklady související s jejich 
činností. Bylo tedy prvořadým úkolem zajistit, aby tento soulad zůstal zachován. Česká 
bankovní asociace proto proaktivně iniciovala proces implementace IFRS 9 v ČR úspěšným 
předložením pilotního návrhu novelizace stávající účetní vyhlášky č. 501/2002 Sb. Díky 
tomu se podařilo částečně kompenzovat zdržení, k němuž objektivně došlo zpomalením 
nezbytného předchozího endorsementu IFRS 9 v orgánech EU.
 
V roce 2017 pokračovala spolupráce ČNB a ČBA při přípravě implementace AnaCredit, 
zejména na finální metodice, jejíž zveřejnění se očekávalo začátkem roku 2018.

has been providing feedback to the MF, which is then taken into account by the Ministry 
when implementing it into domestic legislation; the CBA has negotiated adjustments 
to the accompanying methodology for the CRS with the Financial Administration to better 
reflect the banking practice and the test run for financial institutions. It organizes educative 
seminars and workshops for banks in cooperation with a renowned consultancy company 
and with experts from the MF and from the General Financial Directorate.
 
The key theme in the field of banking accounting in 2017 was the implementation of IFRS 9 
Financial Instruments. The coming into force of the new IFRS 9 is associated with a major 
change in the area of accounting for financial instruments, and IFRS 9 replaces the current 
essential IAS 39. Any disturbance of the consistency existing between the two accounting 
frameworks as a result of IFRS 9 entering into force would cause legal uncertainty to 
the entities concerned and undoubtedly also redundant administrative costs associated 
with their activities. It was therefore paramount to ensure that this consistency is 
maintained. The Czech Banking Association therefore proactively initiated the process 
of implementation of IFRS 9 in the Czech Republic by successfully submitting a pilot 
proposal to amend the existing Decree No. 501/2002, Coll., the decree on accounting. 
Thanks to this, the delay that has been objectively caused by the slowing down of the 
necessary prior endorsement of IFRS 9 in the EU bodies has been partially compensated.
 
Co-operation between the CNB and the CBA continued in the preparations for 
the implementation of AnaCredit, in particular on the final methodology, 
the publication of which was expected at the beginning of 2018.
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Interní audit Internal audit
Problematika interního auditu je v rámci ČBA spravována Komisí pro vnitřní audit. Vysoce 
expertní zastoupení vytváří prostor pro sdílení nejlepších zkušeností a zázemí pro podporu 
dalšího rozvoje profese interního auditu. Účinně přitom spolupracujeme s Českým institutem 
interních auditorů i s předními poradenskými společnostmi.

The functions of the internal audit in the CBA are administered by the Internal Audit 
Commission. The high-level representation creates a forum for sharing the best experience 
and expertise to support a further development of the internal audit profession. In doing 
so, we effectively cooperate with the Czech Institute of Internal Auditors as well as with 
leading consulting firms. 
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Spotřebitelské otázky a hypoteční obchody Consumer issues and mortgage business
Komise pro hypoteční obchody i Komise pro spotřebitelské otázky ČBA se v roce 
2017 průběžně zabývaly praktickými zkušenostmi z uplatňování nového zákona 
o spotřebitelském úvěru účinného od 1. prosince 2016. Zákon je transpozicí direktivy 
EU o hypotékách/úvěrech na bydlení a z rozhodnutí MF také zahrnuje do jisté míry 
upravenou dřívější regulaci poskytování spotřebitelského úvěru a novou regulaci distribuce 
(včetně regulace nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů). V červnu 2017 se 
uskutečnilo setkání členů komise pro spotřebitelské otázky se zástupci ČNB, na kterém se 
ČNB vyjádřila k předem shromážděným dotazům bank. Jednalo se např. o dotazy týkající 
se nové regulace zprostředkovatelů. Návazně na to se uskutečnilo jednání ČBA a ČNB k 
problematice fungování registru zprostředkovatelů ČNB, se kterým banky musejí podle 
zákona pracovat.

V roce 2017 byl nadále stěžejním tématem komise pro hypoteční obchody záměr ČNB (za 
podpory MF) uzákonit kompetenci ČNB stanovovat limity v oblasti řízení rizik spojených 
s poskytováním hypoték. Cílem ČNB je citelně omezit růst objemu poskytovaných hypoték 
jako opatření k omezení možného ohrožení stability finančního sektoru v budoucnu. Banky 
se obávají způsobu, jak bude ČNB své oprávnění využívat, protože by to mohlo omezit 
přístup spotřebitelů k hypotečním úvěrům. Návrh novely zákona o ČNB vláda schválila 
a postoupila do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v lednu 2017. Poté ČBA zpracovala 
připomínky k návrhu vyhlášky ČNB o úvěrových ukazatelích. Výsledkem dalšího jednání 
ČBA s ČNB byla řada úprav návrhu regulace, které byly promítnuty jak do návrhu zákona 
o ČNB, tak do návrhu vyhlášky (vypuštěny dva z pěti ukazatelů, zavedení výjimky z dodržení 
ukazatelů u určitého procenta produkce, prodloužení nabytí účinnosti). Projednávání 
návrhu zákona o ČNB v Poslanecké sněmovně Parlamentu bylo v roce 2017 před volbami 
přerušeno, ČNB však avizuje připravenost zákon znovu předložit do vlády v roce 2018 
s určitými menšími změnami. Komise pro hypoteční obchody spolu s Pracovní skupinou 
ČBA pro řízení rizik hypoték poměrovými ukazateli připravila stanovisko k záměru ČNB 
předložit návrh regulace hypoték poměrovými ukazateli upravený o změny podpořené 
rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to včetně požadavku 
bank na jednání o dalších změnách v zákoně i vyhlášce. ČBA vítá další rozšíření pásma 
povoleného překročení stanovených úvěrových limitů z celkového objemu úvěrů za 
čtvrtletí, vynětí z regulace refinancovaných úvěrů, doplnění povinnosti ČNB přihlížet 
k dopadům na banky i zkrácení období pro přezkoumání nastavených limitů.

In 2017, the CBA‘s Mortgage Business Commission and the Consumer Affairs Commission 
were examining practical experience with the application of the new the Act on Consumer 
Credit on an ongoing basis; the Act became effective on 1 December 2016. The Act 
is a transposition of the EU Mortgage Credit Directive and, based on a decision taken 
by the Ministry of Finance, it also includes the earlier regulation of providing consumer 
credit, amended to a certain extent, and a new regulation of distribution (including 
regulation of non-banking consumer credit providers). In June 2017, a meeting of members 
of the Consumer Affairs Commission was held with representatives of the CNB, where 
the CNB commented on the queries from banks that had been collected in advance. These 
included, for example, questions about new regulation of intermediaries. As a follow-up, 
the CBA and the CNB held a meeting to discuss the operation of the CNB‘s register of 
intermediaries, with which banks are required to work in accordance with the law.

In 2017, the CNB‘s intention (supported by the Ministry of Finance) to enact the CNB‘s 
authority for setting the limits in the area of managing the risks of provision of mortgages 
continued to be the key topic for the Mortgage Business Commission. The CNB‘s goal 
is to significantly reduce the growth of the volume of mortgages provided as a measure 
to reduce the potential threat to the stability of the financial sector in the future. Banks 
are concerned about how the CNB will use its authorization, as it could limit consumers‘ 
access to mortgage loans. The Government has approved the draft amendment to 
the Act on the CNB and submitted it to the Chamber of Deputies of the Czech Parliament 
in January 2017. The CBA then prepared comments on the draft CNB decree on credit 
indicators. As a result of further talks between the CBA and the CNB, there were a number 
of amendments to the draft regulation, which were reflected both in the draft Act on 
the CNB and in the draft decree (deletion of two of the five indicators, introduction of an 
exception from compliance with the indicators for a certain percentage of production, 
extended entry into force). Discussion on the draft Act on the CNB in the   Parliament‘s 
Chamber of Deputies was suspended before the elections in 2017, but the CNB has 
announced its readiness to re-submit the law to the government in 2018, with certain 
minor changes. The Mortgage Business Commission, together with the CBA‘s working 
group for managing the risks of mortgages by ratio indicators, has prepared an opinion 
on the CNB‘s intention to submit the draft for regulation of mortgages by ratio indicators 
amended by changes supported by the Committee on the Budget of the Chamber 
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Hlavním tématem diskusí a jednání o regulaci ochrany spotřebitele na úrovni EU byl v roce 
2017 dokument Evropské komise Akční plán pro retailové finanční služby. ČBA se zapojila 
do jednání v rámci pracovních orgánů Evropské hypoteční federace a Evropské bankovní 
federace se zástupci Evropské komise. Plán určuje další směr vývoje regulace trhu EU do 
pololetí roku 2019. Plán obsahuje akce, jejichž cílem je odstranit bariéry pro přeshraniční 
obchody. Evropská komise chce nejprve analyzovat danou problematiku, poté může 
následovat v některých případech legislativní opatření.

of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, including the requirement of banks 
to negotiate further changes in the law and in the decree. The CBA welcomes the further 
extension of the threshold allowing to exceed the fixed credit limits from the total volume 
of loans for the quarter, the exemption of refinanced loans from the regulation, adding 
the requirement to take into account the impacts on banks to the CNB‘s obligations and 
the shortening of the period for reviewing the set limits.

The Action Plan on Retail Financial Services, a document of the European Commission, 
was the main subject of discussions and negotiations on the regulation of consumer 
protection at the EU level in 2017. The CBA took part in negotiations with representatives 
of the European Commission within the working bodies of the European Mortgage 
Federation and the European Banking Federation. The Plan determines the further 
direction of development of EU market regulation up to the middle of 2019. The Plan 
includes actions aimed at removing barriers to cross-border trade. The European 
Commission wants to analyse the issue first, then it may be followed by legislative 
measures in certain cases.
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Pracovní skupina pro oceňování majetku Working Group for Property Appraisal
Oblast oceňování nemovitostí a s ní související témata byly i v roce 2017 pod vlivem 
regulace jak ze strany národní legislativy (doporučení a novela zákona o České národní 
bance), tak z evropské úrovně (EBA-NPL Guidance, GDPR apod.). Regulace byla pracovní 
skupinou analyzována a v rámci možností i aktivně připomínkována, zároveň se členové 
PSOM (Pracovní skupina oceňování majetku) snažili o sjednocení jejího výkladu.

Pokračovalo zaměření PSOM na zvyšování kvality ocenění i celého procesu oceňování 
majetku v bankách, ke kterému má přispět standardizace.

Zabývali jsme se také problematikou automatických oceňovacích systémů, jejich akceptace 
z pohledu bankovního dohledu, vyhodnocovali jsme způsob a rozsah jejich používání 
v jednotlivých bankách včetně rizik, která s tím souvisejí.

Pokračovali jsme v práci na tzv. započitatelné ploše u komerčních nemovitostí. Spolu se 
zástupci Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) jsme hledali shodu na optimálním 
procesu oceňování, obsahu oceňovacích zpráv, zohledňování rizik spojených s oceňováním 
nemovitostí a s transparentností pomocných výpočtů užívaných v oceňování.

Transparentnosti oblasti oceňování nemovitostí rovněž pomohl souborný seznam odhadců 
spolupracujících v oblasti oceňování nemovitých věcí s jednotlivými bankami, který jsme 
zkonsolidovali ve druhém pololetí roku 2017.

Zvyšování kvality oceňování majetku se členové skupiny věnovali průběžně i v rámci svého 
působení v jednotlivých členských bankách a stavebních spořitelnách ČBA a při jednáních 
s dalšími zástupci odhadcovské obce v České republice.

Real estate appraisal and the areas related to it were affected by regulation also in 2017, 
both by national legislation (recommendations and the Amendment of the Act on 
the Czech National Bank) and at the European level (EBA-NPL Guidance, GDPR, etc.). 
The working group analysed the regulatory measures and actively commented on them 
to the extent possible, while members of the WGPA (the Working Group for Property 
Appraisal) developed efforts to achieve their uniform interpretation at the same time.

The WGPA continued its focus on increasing the quality of appraisal and of the entire 
process of the valuation of assets in banks, which should be aided by standardization.

We have also dealt with automated valuation systems, their acceptance in terms of banking 
supervision, and we analysed the manner and extent of their application in individual 
banks, including the associated risks.

We have continued our work on the so-called included floor area in commercial real estate. 
Together with representatives of the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), we 
sought consensus on the optimal process of appraisal, the content of valuation reports, 
on taking into account the risks associated with property appraisal and the transparency 
of supporting calculations used in the valuation.

Transparency in the area of real estate appraisal has also been helped by a comprehensive 
list of appraisers cooperating in real estate appraisal with individual banks, which we 
consolidated in the second half of 2017.

Members of the group continuously dealt with improving the quality of real estate 
appraisal also as part of their activities in individual CBA member banks and building 
societies and in negotiations with other representatives of the community of appraisers 
in the Czech Republic.
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Komunikace Communication
Jak potvrzují výzkumy, bankovnictví je dlouhodobě jedním z nejdůvěryhodnějších 
oborů. Moderní a za všech okolností bezchybně fungující služby se však staly takovou 
samozřejmostí, že si jejich důležitost a kvalitu málokdo uvědomuje. Bankovní asociace 
proto ve své komunikaci v roce 2017 zdůrazňovala, že silné bankovnictví a kvalitní služby 
klientům jsou velkou konkurenční výhodou české ekonomiky. V průběhu času – a rok 
2017 v tomto ohledu nebyl výjimkou – se zapojujeme stále aktivněji do diskusí na 
zásadní společenské téma úzce související s rolí bank, kterým je budoucí prosperita 
a konkurenceschopnost Česka.
 
Klíčovými tématy v roce 2017 pro nás byla zejména kybernetická bezpečnost, finanční 
gramotnost, přínos bank pro českou ekonomiku a regulace v bankovnictví. Využívali jsme 
silného napojení na novináře, a to jak v reaktivní, tak i v proaktivní komunikaci. Dále jsme 
rozvíjeli online komunikaci ČBA, a to prostřednictvím tří tematických microsite (Finanční 
vzdělávání, Bankéři jdou do škol a Bezpečné banky). Současně jsme pilotně vyrobili 
a odvysílali ve veřejnoprávní televizi kampaň k zásadám bezpečného chování v online 
prostoru. Na základě pozitivních ohlasů jsme se rozhodli tuto kampaň rozvíjet i v roce 2018.

V rámci dosavadní úspěšné spolupráce se osvědčila spolupráce s třetími stranami, využívání 
principu datové žurnalistiky a individuální práce s médii. Pokračujeme v rozvíjení media 
relations prostřednictvím tiskových zpráv, rozhovorů, tematických setkání s novináři, 
článků a poraden a komentářů.

Soustředili jsme se na zvýšení mediální atraktivity našich produktů. Samozřejmě 
zachováváme plně věcnou správnost a korektnost našich mediálních výstupů, ale 
současně se snažíme o takový způsob podání, který je srozumitelný široké veřejnosti. 
Nezaměřovali jsme se totiž jen na úzkou cílovou skupinu odborné veřejnosti, politiků 
a jejich poradců, ale také na širokou veřejnost. Ukazujeme české banky jako moderní 
instituce, které zavádějí nové technologie a nabízejí moderní bankovní služby, v některých 
novinkách (např. bezkontaktní karty) jsme dokonce jedněmi z nejlepších v Evropě.

Řadu našich mediálních výstupů opíráme o pravidelné každoroční průzkumy veřejného 
mínění, v nichž se dotazujeme na názory veřejnosti na banky a trendy rozvoje bankovních 

As confirmed by research, banking has long been one of the most trusted industries. 
Modern and always flawlessly performing services have, however, become something 
taken for granted and their importance and quality are seldom appreciated. In its 
communication in 2017, the Banking Association therefore emphasized that strong 
banking and high-quality services to clients are a great competitive advantage of the Czech 
economy. In the course of time, and 2017 was no exception in this regard, we are becoming 
more and more actively involved in discussions on an essential social issue closely 
associated with the role of banks, which is the future prosperity and competitiveness 
of the Czech Republic.
 
The key topics for us in 2017 were especially cybersecurity, financial literacy, contributions 
made by banks to the Czech economy, and regulation in banking. We have used strong links 
to journalists, both in reactive and proactive communication. We have further developed 
the CBA‘s online communication through three thematic microsites (Financial Education, 
Bankers Go to Schools and Safe Banks). At the same time, we produced a pilot campaign on 
the principles of safe behaviour in the online space and broadcasted it on public television. 
Based on positive feedback, we have decided to develop this campaign further also in 2018.
Cooperation with third parties has proved to be successful in the framework of our existing 
collaboration, as well as the use of the principle of data journalism and individual work 
with the media. We continue to develop media relations through press releases, interviews, 
thematic meetings with journalists, articles, advice columns and commentaries.
 
We have focused on enhancing the attractiveness of our products in the media. Although, 
of course, we fully maintain the accuracy of facts and the correctness of our media outputs, 
we try at the same time to present them in a way that would be comprehensible to 
the general public. We did not focus only on a narrow target group of professionals, 
politicians and their advisers, but also on the general public. We present Czech banks as 
modern institutions that introduce new technologies and offer modern banking services; in 
certain innovations (such as contactless cards) we are even among the best in Europe.
 
Many of our media outputs are based on regular annual public opinion surveys, in which 
we ask for public opinion on banks and on the trends of development of banking services, 
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služeb, ale také například měříme tzv. index finanční gramotnosti a také index kybernetické 
bezpečnosti. Výsledky těchto průzkumů nás současně inspirují při rozvíjení našich 
vzdělávacích aktivit právě na úseku finanční a kybernetické gramotnosti.

Česká bankovní asociace byla v médiích za uplynulý rok zmíněna v rámci své běžné 
komunikace celkem 1 234krát.

but also, for example, we measure the so-called index of financial literacy as well as 
the cybersecurity index. The results of these surveys also inspire us to develop 
our educational activities in the area of financial and cyber literacy.
 
The Czech Banking Association has been mentioned a total of 1.234 times in the media 
in the past year in the context of its everyday communication.
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Společenská odpovědnost Social responsibility
Bankovní industrie si je vědoma své sounáležitosti a spoluodpovědnosti za chod 
ekonomiky a za budoucnost naší společnosti. Strategický příběh České bankovní 
asociace je v prvé řadě příběhem o odpovědnosti, otevřenosti a o konstruktivním 
přístupu, příběhem o pozitivním ovlivňování vývoje v naší zemi, o tom, že jsme součástí 
i hybnou silou pozitivních změn, a v neposlední řadě i příběhem o nesobecké prezentaci
síly, konkurenčních výhod, stanovisek i potřeb našeho bankovnictví.

Naší odpovědností je být nositeli společenských témat a nabízet jejich řešení. Banky chtějí 
prosperující společnost, napomáhají uskutečňování potřebných strukturálních reforem, 
které posílí stabilní ekonomický růst v delším časovém horizontu, a jsou připraveny sehrát 
významnou roli při artikulování opatření hospodářské a fiskální politiky, jež tento stabilní 
rámec podpoří. Zdůraznění prvku „human touch“, obsaženého v aktivitě bank, tedy důraz 
na to, co přinášejí banky lidem a společnosti, je významným elementem naší otevřenosti 
vůči široké veřejnosti.

Hodnota společensko-odpovědnostních aktivit (CSR) spočívá, kromě jiného, v jejich 
spontánním rozvoji a v dobrovolné motivaci. Je potěšitelné, že členské banky jsou si své 
společenské role a odpovědnosti vesměs velmi dobře vědomy a považují agendu CSR za 
významný prvek svých aktivit a vlastní prezentace. Nejinak je tomu i v případě 
České bankovní asociace.

Společensky odpovědný postoj se projevuje v každodenních aktivitách ČBA. Vytváříme 
však také konkrétní projekty, jejichž společenskému přínosu věříme, ale které také 
pomáhají zviditelňovat asociaci tak, aby nebyla vnímána jen jako lobbistická firma, ale jako 
subjekt se společensko-odpovědnostní ambicí. Pomáhá nám k tomu soustavné rozvíjení 
vzdělávacích činností směrem k široké veřejnosti, a to jak na poli finanční gramotnosti, 
tak v oblasti propagace bezpečného pohybu v digitálním světě a na internetu. První 
vlajkovou aktivitou byla v roce 2017 obsahová spolupráce s dětskou stanicí České televize 
ČT :D a podpora při přípravě výukového seriálu finanční gramotnosti pro děti ve věku 8 až 
12 let Bankovkovi, který se zařadil mezi nejlepší počiny tohoto druhu. Druhou významnou 
aktivitou se stala výroba a odvysílání seriálu videospotů ve veřejnoprávní televizi určeného 
široké divácké veřejnosti a propagujícího kybernetickou bezpečnost.

The banking industry is aware of being a part of the economy functioning and the future 
of our society and of sharing responsibility for them. The strategic theme of the Czech Banking 
Association has been primarily a story of responsibility, openness and constructive approach, 
a story of positively influencing our country’s development, of being a part of positive changes 
and also of being the driving force behind them, and last but not least, the story of selflessly 
presenting the strength, competitive advantages, opinions and needs of our banking.

It is our responsibility to be the bearer of social issues and to offer solutions to them. 
Banks want a prosperous society; they facilitate the implementation of the necessary 
structural reforms that will strengthen a stable economic growth in the longer term 
and are prepared to play a significant role in articulating measures of economic and fiscal 
policy to support this stable framework. The emphasis on the „human touch“ component 
contained in the activities of banks, i.e. the emphasis on what banks contribute to people 
and society, is an important element of our openness to the general public.

The value of CSR (corporate social responsibility) activities is based, among other things, 
on their spontaneous development and on volunteerism. It is reassuring to note that 
member banks are wholly and very well aware of their social roles and responsibilities 
and consider the CSR agenda as an important part of their activities and of presenting 
themselves. This has also been the case with the Czech Banking Association.

A socially responsible attitude is reflected in the day-to-day activities of the CBA. 
However, we develop specific projects as well in whose social benefits we believe and 
which also help to make the Association more visible, not only as a lobbyist firm but as 
an entity with corporate social responsibility ambitions. It helps us to constantly develop 
educational activities aimed at the general public, both in the field of financial literacy 
and of promoting safe behaviour in the digital world and on the Internet. The first flagship 
project in 2017 consisted of co-operation with CT: D, the Czech Television‘s channel 
for children, on the content of a financial literacy educational programme for children aged 
8 to 12, called the “Banknotes Family”, and support in preparing it; the programme ranked 
among the best achievements of this kind. The second major activity was the production 
and broadcasting of a series of video spots on public television intended for a wide public 
audience and promoting cyber security.
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Pravidelně se zúčastňujeme vzdělávacích aktivit zastřešovaných Evropskou bankovní fede-
rací v rámci kampaně the European Money Week. Při této příležitosti také představujeme 
výsledky každoročního průzkumu ČBA týkajícího se finanční gramotnosti široké veřejnosti. 
Každoročně také vysíláme bankéře do škol v rámci projektu Bankéři jdou do škol. Úspěch 
přinesl i loňský ročník, a to díky aktuálnímu tématu kybernetické bezpečnosti. Studenti 
se od bankéřů (vrcholových manažerů bank a specialistů na kybernetickou bezpečnost) 
dozvěděli základní informace nejen o hrozbách v online prostředí, ale také důležité rady, 
jak se těmto nebezpečím ohrožujícím osobní data a peníze uživatelů internetu, bránit. 
Cílem celého projektu je upozornit na závažnost edukačních témat a prohloubit znalosti 
studentů týkající se využití neobvyklé komunikační cesty.

We have been regularly taking part in educational activities under the umbrella 
of the European Banking Federation in the framework of the European Money Week 
campaign. On this occasion, we also present results of the annual CBA survey on 
financial literacy of the general public. We also send bankers to schools every year as part 
of the project Bankers Go to Schools. Last year was also a success due to the topical issue 
of cyber security. Students learnt basic information from bankers (senior bank managers 
and experts on cybernetic security) not only about the threats existing in the on-line 
environment but they have also received important guidance on how to protect themselves 
against threats to personal data of internet users and to their money. The aim of the project 
has been to highlight the importance of educational topics and to deepen students‘ 
knowledge of making use of an unusual communication channel.
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Exportní financování Export financing
Komise pro exportní financování (KEF) ČBA, jejímiž členy jsou zástupci bank aktivně 
působících v oblasti exportního financování, v roce 2017 řešila především:
 
• problematiku vyplývající ze snahy vlády ČR konsolidovat systém státní podpory  
 financování exportu, který v souvislosti s globální finanční krizí utrpěl značné ztráty, 

• důsledky zahrnutí státní exportní pojišťovny EGAP pod dohled centrální banky (vnímání 
 státem vlastněné EGAP jako čistě komerčního subjektu, její nevynětí z pravidel direktivy 
 Solvency II) včetně nové podoby některých pojistných produktů a postupů, do nichž  
 EGAP promítl opatření vyplývající z dohlídky ČNB.

 
V této souvislosti vedení KEF postupně jednalo s náměstky akcionářských ministerstev 
EGAP (MPO, MF, MZe a MZV) a po dohodě s nimi členské banky připravily „Srovnávací ana-
lýzu Export Credit Agencies (ECA) vybraných ekonomik“. Analýzu akcionářům jako podklad 
pro druhé kolo jednání a příspěvek do diskuse o možných systémových změnách v oblasti 
státní podpory financování exportu ČBA předala v únoru 2017. Diskuse o doporučeních 
ČBA s náměstky proběhla v únoru až dubnu, uzavřela ji pak květnová diskuse vedení KEF 
s představenstvem EGAP.
 
Materiál byl našimi partnery podroben důkladnému zkoumání a je pozitivní, že některá 
doporučení si už do praxe cestu našla (např. striktní oddělení DR EGAP od rozhodování 
o obchodních případech, podpis akcionářské smlouvy o výkonu jednotné vůle, která 
mj. stanoví mechanismus, jímž budou dosahovat shody). Řada dalších doporučení zatím 
zohledněna nebyla; představenstvo EGAP nicméně vyjádřilo připravenost zabývat se jimi 
i nadále a požádalo vedení KEF, aby ČBA téma nepouštěla ze zřetele a akcionářům i dohledu 
ČNB nadále poskytovala zpětnou vazbu z trhu.

The CBA‘s Export Finance Commission (KEF), whose members are representatives of banks 
which actively operate in the field of export finance, has during 2017 focused in particular on:  
 
• The issues arising from the efforts of the Czech Government to consolidate the system 
 of state support to export financing, which suffered considerable losses in connection 
 with the global financial crisis; 

• Consequences of the inclusion of EGAP, the state-owned export insurance corporation, 
 under the supervision of the Central Bank (perception of the state-owned EGAP as 
 a purely commercial entity, not exempting it from the rules of the Solvency II Directive), 
 including the new forms of certain insurance products and procedures in which EGAP 
 reflected the measures resulting from the CNB‘s inspection.

 
In this context, the KEF‘s leadership held successive meetings with the deputy ministers 
of the EGAP‘s shareholder ministries (the Ministry of Industry and Trade, the Ministry 
of Finance, the Ministry of Agriculture and the Ministry of Foreign Affairs) and after agree-
ment with them, Member Banks prepared a “Comparative Analysis of Export Credit Agencies 
(ECAs) of Selected Economies“. The analysis was handed over to the shareholders by the CBA 
in February 2017 as a basis for the second round of negotiations and a contribution to 
the discussion about possible systemic changes in the area of state aid to export financing. 
Discussion on the CBA‘s recommendations with the deputy ministers took place during 
February through April and was closed by the May discussion between the KEF‘s leadership 
and the Board of Directors of EGAP.
 
The document has been thoroughly examined by our partners, and it is positive that some 
of the recommendations have already found their way into practice (for instance the strict 
separation of the Supervisory Board of EGAP from the decision-making on business cases, 
the signing of the shareholder‘s agreement on the exercise of common will, which, among 
other things, sets up a mechanism through which they will achieve agreement). A number 
of other recommendations have not yet been taken into account; EGAP‘s Board nevertheless 
expressed their readiness to continue dealing with them and asked the KEF‘s leadership to 
make sure that the CBA does not lose sight of the topic and continues providing feedback 
from the market to the shareholders as well as to the CNB‘s Supervision.
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Bankovní bezpečnost Banking security
Vývoj na úseku bankovní a finanční bezpečnosti v uplynulém období vykazuje další 
meziroční pokles počtu násilných útoků proti bankám a jejich zařízením. Současně byl 
potvrzen předpoklad, že banky budou čelit stále rostoucímu počtu kybernetických útoků.
 
V oblasti fyzické bezpečnosti počet loupežných přepadení bank v meziročním srovnání 
klesl (4 případy), počet fyzických útoků proti bankomatům ve všech jeho formách zůstal ve 
stejném období meziročně srovnatelný. Velký meziroční pokles zaznamenal počet případů 
skimmingu, který klesl na třetinu předchozího období. Mezi země, z nichž pocházejí 
organizované skupiny pachatelů této trestné činnosti na území ČR (nejčastěji Bulharsko 
a Rumunsko), se nově zařadila Čína. Při potírání tohoto druhu trestné činnosti zůstává 
klíčovou rychlost spolupráce banky provozující napadený bankomat s příslušnými orgány 
Policie ČR. Organizační předpoklady umožňující takovou spolupráci byly vytvořeny a jejich 
funkčnost lze označit jako velmi dobrou.
 
Problémem i nadále zůstává zneužívání osobních údajů k finančním podvodům a zakládání 
bankovních účtů na dálku pod cizí identitou. 

Kromě standardní spolupráce s Finančním analytickým úřadem (FAÚ) podle zákona 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se 
banky podílely na procesu přípravy národního hodnocení rizik praní peněz a financování 
terorismu a následně i na vlastním hodnocení těchto rizik na základě uvedeného národního 
hodnocení. Další významná spolupráce s FAÚ se týkala přípravy 5. kola hodnocení 
Moneyval, které se v České republice uskuteční v roce 2018, a uplatňování mezinárodních 
sankcí. FAÚ byl i v minulém roce nejdůležitějším partnerem při uspořádání tradičního 
semináře „Prevence finanční kriminality“.
 

Trends in banking and financial security over the past period show a further 
year-on-year decline in the number of attacks targeting banks and their facilities. 
At the same time, the assumption that banks would face an increasing number 
of cyber-attacks has been confirmed.
 
In the area of physical security, the number of bank robberies dropped on a y-o-y basis 
(4 cases), the number of physical attacks against ATMs in all their forms remained constant 
compared to the same period last year. A big y-o-y decline was seen in the number 
of the cases of skimming that dropped to a third compared to the previous period. 
Countries, from which the perpetrators of this crime in the territory of the Czech Republic 
arrive (most often Bulgaria and Romania), newly include China. In combating this type 
of criminal activity, the speed of cooperation between the bank, operating the attacked 
ATM, and the competent authorities of Police of the Czech Republic remains the key factor. 
Organizational conditions for such cooperation have been developed and we can say that 
they work very well.
 
The misuse of personal data for financial fraud and for the remote opening of bank 
accounts under a stolen identity remains to be an issue.
 
Besides the standard cooperation with the Financial Analytical Office (FAU), in accordance 
with the act on selected measures against legalisation of proceeds of crime and financing 
of terrorism, banks participated in the process of preparing the National Risk Assessment 
of Money Laundering and Terrorist Financing and subsequently in their own assessment 
of these risks on the basis of the abovementioned national assessment. Another important 
part of cooperation with the FAU related to the preparation of the 5th round of the 
Moneyval evaluation that will be held in the Czech Republic in 2018 and the application 
of international sanctions. The FAU was also the most important partner last year in 
organizing a traditional seminar on „Preventing Financial Crime“.
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Kybernetické útoky
 
Na úseku kybernetické bezpečnosti pokračovaly útoky v podobě tzv. phishingu, který má 
ve svých různých modifikacích za cíl ovládnutí počítače a chytrého mobilního telefonu 
klienta banky, získání bezpečnostních prvků, které umožňují přístup do jeho internetového 
bankovnictví, a následné odcizení finančních prostředků klienta.  
Phishing je jedním z velkých zdrojů úniku citlivých dat (např. údaje o platebních kartách), 
je úspěšný jak ve formě již dobře známých e-mailových kampaní pod hlavičkami globálních 
i tuzemských brandů (PAYPAL, VISA, APPLE etc.), tak i v novějších verzích. Jednou z nejvíce 
nebezpečných forem phishingu je vytvoření falešného e-shopu, na kterém je nabízeno 
zboží s velkými slevami. Pokud držitel karty na takovémto místě zadá své údaje o platební 
kartě, pak tato karta bývá zpravidla do tří měsíců zneužita na internetu. Objednané zboží 
klient neobdrží.

Cybernetic attacks
 
In the area of cyber-security, attacks in the form of phishing continued in their various 
modifications, which have been aimed at controlling the computer and smart mobile 
phone of the bank‘s client, acquiring the security elements that allow access to the client‘s 
Internet banking, and then stealing the client‘s funds.

Phishing is one of the major sources of leakage of sensitive data (such as credit card details) 
and is successful both in the form of well-known e-mail campaigns under the labels of both 
global and domestic brands (PAYPAL, VISA, APPLE, etc.) as well as in newer versions. One 
of the most dangerous forms of phishing is the creation of a fake e-shop offering goods 
with large discounts. If the cardholder enters his/her credit card information on such 
website, then the card is usually misused over the internet within up to three months. 
The client will not receive the ordered goods.
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Kohezní politika Cohesion policy
V polovině programového období 2014–2020 se ministerstva odpovědná za využití EU 
fondů (ESIF) ocitla pod hrozbou krácení v případě nedostatečného čerpání a pod tlakem 
alokace alespoň 10 % prostředků prostřednictvím finančních nástrojů (tj. úvěry, záruky, 
kapitálové vstupy) do oblastí prokazatelného tržního selhání. I za těchto okolností však 
žadatelé i banky, které kohezní projekty předfinancují a spolufinancují, naráželi na 
byrokracii či tržně nekonformní přístupy úředníků.  

Ačkoli zástupci Pracovní skupiny (PS) pro kohezi a Finančních nástrojů (FN) ČBA byli 
po více než dvouletém aktivním dialogu od pracovní po ministerskou úroveň zařazeni 
jako členové do Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (MV OP PIK), podařilo se jim dosáhnout jen dílčího pokroku. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) během roku vypsalo pilotní výzvy v programech 
Expanze (pro malé a střední podniky - MSP) a Úspory energie, v nichž příjemcům nabízí 
neúročené 10leté úvěry v celkovém objemu přes 10 mld. Kč. ČBA sice zdůrazňuje podporu 
FN, ale formu přímých úvěrů, byť s povinnou 20% komerční spoluúčastí, považuje za špatné 
řešení. Obdobné projekty komerční banky bez problému financují bez jakékoli účasti státu 
ve splatnostech do 10–12 let. O selhání trhu či o neoptimální investiční situaci, které by 
ospravedlňovaly intervenci státu, nejde. Překážkou širšího financování MSP není cena ani 
dostupnost úvěru, ale nedostatek kvalitního zajištění; proto MSP i banky preferují záruční 
programy. Úvěry poskytované prostřednictvím státní Českomoravské záruční a rozvojové 
banky (ČMZRB) navíc míří na stejný okruh podnikatelů jako komerční banky (historie, 
kvalitní zajištění, kvalitní riziko) a jako jediný efekt budou vytlačovat komerční financování.

Monitorovací výbor Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
však mezi ministerstvy není při přípravě FN v preferenci přímých úvěrů osamocen. Stejně 
postupuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci se Státním fondem životního 
prostředí (SFŽP), obdobně uvažuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v Operačním 
programu Zaměstnanost.  Zde však není dosud zřejmé, zda se vůbec počítá se spoluúčastí 
komerčních bank. Možnost okamžitého vykázání čerpání prostředků vůči Evropské komisi 
(EK) už v momentě převodu do příslušného FN a jejich recyklace do příslušné rozpočtové 
kapitoly po konci programového období je pro ministerstva silně atraktivní. Národohospodář-
sky přínosnější využití záručních programů zpřístupňujících úvěry i rizikovějším MSP a pomocí 
pákového efektu směrujících do ekonomiky až 10násobek vložených veřejných zdrojů zatím 

In the middle of the 2014-2020 programming period, the ministries responsible for 
the implementation of the EU Funds (ESIF), faced a threat of cuts in the event 
of under-absorption of funds, as well as the pressure of allocating at least 10% of funds 
to the areas of proven market failures through financial instruments (i.e. loans, guarantees, 
equity investments). Even under these circumstances, however, eligible applicants and 
banks, which pre-finance and co-finance cohesion projects, have faced bureaucracy or 
market nonconform approaches of civil servants.

Although representatives of the CBA‘s Working Group for Cohesion Policy and Financial 
Instruments were invited as members to the Monitoring Committee of the Operational 
Programme Entrepreneurship and Innovation for Competitiveness (Ministry of Industry 
and Trade), after more than two years of active dialogue from the working to the ministerial 
levels, despite all the efforts they succeeded in reaching only a partial progress. During 
the year, the Ministry of Industry and Trade launched pilot calls in Programme Expansion 
(for small and medium enterprises) and in Energy Saving Programme, offering non-interest-
bearing 10-year loans in a total volume of over CZK 10 billion to eligible applicants. While 
the CBA backs up the support provided by financial instruments, it considers the form 
of direct credit, although with a mandatory 20% commercial participation, to be a wrong 
solution. Commercial banks have no difficulties in financing similar projects without any 
involvement whatsoever of the State, with credits maturing in 10-12 years. These are not 
cases of a market failure or a suboptimal investment situation that would justify a state 
intervention. The obstacle to wider Small and Medium Enterprises (SME) financing is not 
the interest rate or credit availability but the lack of good-quality collateral; therefore, both 
the SMEs and banks prefer guarantee schemes. Moreover, loans provided through the 
state-owned Czech and Moravian Guarantee and Development Bank (CMFRB) also target 
the same type of entrepreneurs as commercial banks (history, good-quality collateral, 
high-quality risk), and their only effect will be crowding out commercial financing.

However, the Monitoring Committee of the Operational Programme Entrepreneurship 
and Innovation for Competitiveness is not an exception among the ministries in preferring 
direct loans when designing the financial instruments. The Ministry of the Environment, 
in co-operation with the State Environmental Fund, proceeds in the same way, the Ministry 
of Labour and Social Affairs is thinking along similar lines within the Operational 
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ministerstva příliš neoslovila. Programme Employment. Here, however, it is not yet clear whether commercial banks 
are to be involved at all. The possibility of immediately reporting the use of funds to 
the European Commission at the very moment of their transfer to the appropriate financial 
tool and recycling them into the relevant budget chapter after the end of the programming 
period seems to be for the ministries very attractive. The macroeconomically more 
beneficial use of guarantee programs, making loans available even to riskier SMEs, and 
leveraging each CZK invested from public money by 10 CZK of private credit has so far not 
been found by ministries to be especially appealing.
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Ochrana osobních údajů Protection of personal data
Datum účinnosti Nařízení Evropského parlamentu (EP) a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů (General Data Protection Regulation, dále GDPR) bylo stanoveno na 25. května 2018. 
Vysoké sankce za jeho porušení (pokuty do výše 20 mil. eur, resp. 4 % světového obratu 
skupiny) v kombinaci se značnou obecností klíčových ustanovení GDPR znamenají, že 
hlavním zájmem všech subjektů podléhajících GDPR je zajištění harmonizovaného výkladu 
a případně i úpravy sektorových právních předpisů tak, aby byla zvýšena právní jistota při 
plnění požadavků GDPR.
 
Na konci ledna 2018 proto prezidium ČBA rozhodlo o realizaci projektu Implementace 
GDPR v bankovním sektoru a byl založen tým pro implementaci, jehož práce se účastní 
s jedinou výjimkou všechny členské banky. Užší Pracovní skupina (PS) jak samostatně, 
tak s podporou renomované advokátní kanceláře připravila podklady pro jednání 
s regulátory (k výkladové problematice s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), 
k sektorové legislativě s ČNB a Ministerstvem financí ČR (MF ČR)). Ve spolupráci s ÚOOÚ 
byl postupně upřesňován výklad některých práv subjektů údajů (na omezení zpracování, 
výmaz a přenositelnost), povinnosti vést záznamy o činnostech zpracování, notifikovat 
porušení zabezpečení osobních údajů, náležitostí souhlasu se zpracováním osobních 
údajů a problematika přímého marketingu jako oprávněného zájmu správce údajů. 
S ČNB a MF ČR se po úvodní obsahové prezentaci GDPR, vazby na sektorovou legislativu 
a problematiku dohledu podařilo rozvinout debatu o praktických scénářích sdílení 
osobních údajů ve skupině a dosáhnout výkladové shody k problematice lhůt pro 
uchovávání a titulů pro zpracování osobních údajů vyplývajících z platné legislativy, a to 
před diskusí těchto témat s ÚOOÚ. Užší PS pro další diskuse rovněž vypracovala analýzu 
vybraných ustanovení zákona o bankách jakožto „pilotní“ podklad pro upřesňování rozsahu 
zpracování osobních údajů bankami z titulu plnění právní povinnosti. Neméně důležitou 
součástí aktivit užší PS byla spolupráce s Bankovním registrem klientských informací (BRKI) 
/ Nebankovním registrem klientských informací (NRKI) s cílem zajistit právně podložené 
řešení, které by bankám umožnilo bez souhlasu klienta jeho údaje nejen sdílet s jinými 
bankami v rámci BRKI, ale i výměnu údajů mezi BRKI a NRKI.
 

The effective date of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and 
of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing 
of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection 
Regulation, hereinafter referred to as GDPR) was set for 25 May 2018. High sanctions 
for breaching the regulation (fines of up to EUR 20 million or 4% of the group‘s global 
turnover) combined with the considerable generality of key GDPR provisions imply that the 
paramount interest of all entities that are subject to GDPR is to provide for a harmonized 
interpretation and, where appropriate, amendments to the sectoral legislation so as to 
increase their legal certainty when meeting GDPR requirements.
 
The CBA Executive Board therefore decided at the end of January 2018 to start the project 
of GDPR Implementation in the Banking Sector and the Implementation Team was set up; 
all Member Banks participate in its work, with only one exception. The core working group, 
both independently and with the support of a renowned law firm, prepared background 
documents for negotiating with the regulators (the issues of interpretation were prepared 
in cooperation with the Office for Personal Data Protection (OPDP), the sectoral legislation 
with the CNB and with the Ministry of Finance). The interpretation of certain rights of data 
subjects was gradually specified in cooperation with the OPDP (rights to restrictions 
on processing, right to be forgotten and portability), the obligation to keep records 
of processing activities, to notify breaches of personal data security, the requirements 
of consent to the processing of personal data and the question of direct marketing as 
a legitimate interest of the data controller. A discussion has been successfully developed 
with the CNB and with the Ministry of Finance, after the introductory presentation 
on the content of the GDPR, its links to sectoral legislation and to supervisory issues; 
discussion developed on the practical scenarios of sharing personal data in the group and 
a consensus has been successfully reached in the interpretation of the issue of retention 
periods and titles for the processing of personal data, resulting from the existing legislation, 
before discussing these topics with the OPDP. For future discussions, the core working 
group also prepared an analysis of selected provisions of the Act on Banks as a „pilot“ 
basis for specifying the extent of processing of personal data by banks on account 
of the fulfilment of a legal obligation. An equally important part of the activities of the 
core working group was co-operation with the Client Information Bank Register (BRKI) / 
the Non-Banking Register of Client Information (NRKI) in order to provide a legally sound 
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Pro rok 2018 zamýšlí implementační tým kromě uzavření výše uvedených témat shrnout 
získané poznatky do podoby doporučených nezávazných minimálních standardů, resp. 
nejlepší praxe, která by mohla členským bankám sloužit jako užitečné vodítko pro praxi po 
datu účinnosti GDPR.

solution that would allow banks not only to share their data with other banks within 
the BRKI without the consent of the client but also an exchange of data between BRKI 
and NRKI.
 
In 2018, in addition to closing the above-mentioned topics, the Implementation Team 
intends to summarize the lessons learned in the form of recommended non-binding 
minimum standards, or the best practice, that could serve as a useful practical guide 
for Member Banks after the effective date of the GDPR.
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ČBA Educa CBA Educa
Na základě poptávky členů připravila Česká bankovní asociace projekt, jehož cílem je 
zajištění regionálně dostupného, plně transparentního, a přitom finančně minimalistického 
řešení požadavku na prokazování odbornosti, který přinesl již v roce 2016 zákon 
o spotřebitelském úvěru a navazující právní předpisy. S ohledem na toto zadání byla mezi 
zvažovanými partnery zvolena společnost LOGOSINFO, která díky svým mnohaletým 
zkušenostem se zkouškami i se vzděláváním poskytovaným pro celý bankovní sektor 
na Slovensku přinesla neocenitelné know-how a zároveň možnost široké flexibility 
v provádění zkoušek.
 
Česká bankovní asociace získala jako jeden z prvních subjektů akreditaci České národní 
banky (ČNB) k provádění všech typů zkoušek odborné způsobilosti podle tohoto zákona 
a od února 2017 je v ostrém provozu spuštěna plně funkční aplikace www.cbaeduca.cz, 
která během prvních několika měsíců umožňovala v rámci přípravy na zkoušku využití 
cvičných zkušebních testů nejen pro spolupracující subjekty, ale i pro širokou veřejnost. 
Záhy byly pro spolupracující instituce a pro každého, kdo se na zkoušku u ČBA Educa 
přihlásí, cvičné zkušební testy doplněny o e-learningové kurzy, které jsou základním 
vzdělávacím prvkem projektu. Měřitelnou efektivnost a uživatelskou vstřícnost prokazuje 
fakt, že této části projektu využívají i členské banky, které si o akreditaci požádaly pod 
vlastním jménem.

Nespornou výhodou je, že jakékoli obsahové změny, a to včetně aktualizace zkouškových 
otázek, která během roku 2017 proběhla třikrát, tak zajišťuje Česká bankovní asociace na 
jedné platformě a zcela automaticky se promítají do všech podkladů pro všechny uživatele. 
Tento synergický efekt byl od počátku zamýšlen a z pohledu České bankovní asociace by 
projekt ČBA Educa mohl do určité míry obdobným způsobem suplovat i chybějící registr 
všech vydaných osvědčení.
 
Zkoušky realizované u České bankovní asociace probíhají v aplikaci elektronicky na 
tabletech. Pro uživatele ČBA Educa jde o známé prostředí, což je při samotných zkouškách 
vítaný a pozitivní prvek, který se projevuje i na jejich výsledcích. Tento inovativní přístup 
k provádění zkoušek umožňuje nejen generování jedinečných zkouškových testů 
v okamžiku spuštění zkoušky, ale také jejich stejně rychlé vyhodnocení v okamžiku 
ukončení testu, které navíc znemožňuje jakékoli ovlivnění zásahem lidské ruky. Využití 

Based on demand from its members, the Czech Banking Association prepared a project 
aimed at ensuring a regionally available, fully transparent and yet financially minimalist 
solution to satisfy the requirement to prove proficiency as stipulated by the Act on 
Consumer Credit (Act) in 2016, as well as by related legislation. Bearing in mind this 
specification, LOGOSINFO Company was chosen from among the partners considered, 
which, thanks to its many years of experience in testing and education provided to 
the whole banking sector in Slovakia, brought invaluable know-how and the possibility 
of wide flexibility in carrying out the exams at the same time.
 
The Czech Banking Association has been accredited by the Czech National Bank (CNB) 
as one of the first entities to carry out all types of proficiency exams in accordance with 
the Act; since February 2017 a fully functional application www.cbaeduca.cz has been 
launched, which in the first few months enabled the use of training tests when preparing 
for the exams, not only to the collaborating banks but also to the general public. Soon, 
training tests were complemented by e-learning courses, which are the basic educational 
element of the project, for collaborating institutions and for everyone who applies for 
a testing at the CBA Educa. The measurable efficiency and user friendliness is demonstrated 
by the fact that this part of the project is also used by member banks that have applied 
to the CNB for their own accreditation.
 
The undisputed advantage is that any changes to the content, including the update 
of the exam questions, which took place three times during 2017, are managed by 
the Czech Banking Association on one platform and are automatically reflected in all 
background documents for all users. This synergy effect was envisioned from the beginning 
and, from the point of view of the Czech Banking Association, the CBA Educa project could 
also substitute the missing register of all certificates issued in a similar manner.
 
Exams conducted at the Czech Banking Association are carried out electronically on 
tablets. For users of the CBA Educa application, this is a familiar environment, that is highly 
welcomed by the participants and that can also influence positively their exam results. 
This innovative approach allows not only to generate unique test for each participant 
at the moment of the beginning of their exam, but also to evaluate them instantly at 
the time of completion of the test, which, moreover, prevents any intervention by human 
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kamerových systémů pro distanční dohled komisařů navíc zajišťuje nabídku maximálního 
počtu termínů zkoušek s omezeným počtem účastníků do 25 osob.
 
Ke konci roku 2017 bylo uskutečněno celkem 164 termínů zkoušek v 15 městech celé České 
republiky (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, 
Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín) a bylo vydáno 2 315 
osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky. Osvědčení vydávaná Českou bankovní asociací 
obsahují jedinečný praktický kontrolní prvek, a to QR kód, s jehož pomocí je možné si kdykoli 
ověřit pravost osvědčení. Aplikace ČBA Educa byla již během roku 2017 využívána více než 
12 500 uživateli a průměrná úspěšnost účastníků zkoušek dosahuje dlouhodobě 85 %.
 
Během loňského roku začalo s Českou bankovní asociací spolupracovat 17 členských bank 
a řada dalších institucionálních subjektů. Vzhledem k tomu, že aplikace www.cbaeduca.cz byla 
záměrně navržena a je koncipována jako modulový systém, předpokládá se od samého 
počátku její další rozšíření, a to o oblast penzijních produktů a kapitálového trhu, případně 
i o další oblasti. Vzhledem k tomu, že tato funkcionalita je ze strany spolupracujících 
institucí hojně poptávána, byly již v průběhu roku 2017 zahájeny přípravy umožňující 
rozšíření ČBA Educa a podání žádosti o akreditaci na pořádání odborných zkoušek pro 
distribuci penzijních i investičních produktů v roce následujícím. Česká bankovní asociace 
se dokonce společně se svými partnery – Asociací pro kapitálový trh České republiky (AKAT 
ČR) a Masarykovou univerzitou (MU) v Brně – ucházela o možnost přímo se podílet na 
přípravě otázek k prokazování odbornosti dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ČNB 
si však pro spolupráci zvolila jiné subjekty.  
 
Poptávka po rozšíření a zároveň maximální spokojenost, kterou deklarují nejen 
sami uživatelé, ale především pracovníci HR oddělení spolupracujících bank, je zcela 
jednoznačným potvrzením úspěšnosti projektu. Česká bankovní asociace tak nejen splnila 
výchozí požadavky formulované svojí členskou základnou, ale otevřela celému finančnímu 
trhu možnost řešení, které přináší bezkonkurenční efektivitu i finanční nenáročnost.

hand. Furthermore, the use of camera systems for remote supervision of commissioners 
enables to offer maximum of exam dates with a limited number of participants on each 
of them (up to 25 people to keep their comfort).
 
By the end of 2017, a total of 164 exam dates were organised in 15 cities throughout 
the Czech Republic (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, 
Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín) 
and 2,315 certificates were issued. Any certificate issued by the Czech Banking Association 
contains a QR code as a unique practical verification element, which makes it possible to 
verify the authenticity of the certificate at any time. The application of CBA Educa was used 
by more than 12,500 users already in 2017 and the average success rate of the participants 
reaches 85% on a long-term basis.
 
Over the past year, 17 Member Banks and a number of other institutional entities 
have begun to cooperate with the Czech Banking Association. Due to the fact that 
the application www.cbaeduca.cz was deliberately designed and is based on a modular 
system, its further expansion, including the areas of   pension products and the capital 
market, as well as potentially other areas, has been assumed from the very beginning. 
Due to the fact that this functionality is in high demand on the part of the cooperating 
institutions, preparations were made already during 2017 to enable the extension of CBA 
Educa and to apply for accreditation to organize professional exams for the distribution 
of pension and investment products in the following year. The Czech Banking Association 
has even applied for the possibility of directly participating in the preparation of exam 
questions for the new requirement to prove proficiency in accordance with the Act on 
Capital Markets, together with its partners, the Czech Capital Market Association (AKAT 
CR) and Masaryk University (MU) in Brno; the CNB, however, has chosen another entity to 
cooperate with.
 
Demand for expansion and the maximum satisfaction acknowledged by not only the users 
themselves, but above all by the heads of HR departments of the cooperating banks, is 
a clear confirmation of the success of the project. The Czech Banking Association has thus 
not only fulfilled the initial requirements formulated by its membership but it has provided 
a possible solution to the entire financial market that brings unrivalled efficiency at low cost.
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Platforma pro odpovědné finance Platform for Responsible Finance
Zájem o vedení spotřebitelského dialogu zaměřeného na identifikaci a potírání neetických, 
predátorských a lichevních praktik na trhu úvěrů vedl Českou bankovní asociaci v roce 
2013 k založení Platformy pro odpovědné finance jako společného pracovního orgánu, 
jehož členy jsou i Česká leasingová a finanční asociace, Člověk v tísni (ČvT), Česká asociace 
pojišťoven, Poradna při finanční tísni, Úřad finančního arbitra a též zástupce Agentury pro 
sociální začleňování.

V centru pozornosti členů Platformy byly především oblast vymáhání dluhů a vztahu 
dlužník – exekutor – věřitel. Diskutovány byly především iniciativy Exekutorské komory 
ČR směřující k úpravě postavení a pravomocí exekutorů, ale i jejich finančního zajištění, 
a to včetně návrhu části exekutorů a některých senátorů na zavedení místní příslušnosti 
exekutorů. Jakkoli se členové Platformy na společných stanoviscích neshodli, všechny 
diskuse přispěly k lepšímu porozumění problematice a možným rizikům.

V oblasti spotřebitelského financování se Platforma naopak jednoznačně shodla na 
nevhodnosti řešení lichevních praktik formou zavedení stropů na roční procentní sazbu 
nákladů, které by dle členů Platformy poškodilo především sociálně slabé vrstvy obyvatel, 
vedlo by ke zvýšení počtu obětí lichvy, postihlo by pouze seriózní poskytovatele úvěrů 
a omezilo by existenci finančních produktů s krátkou dobou splatnosti.

Výměna názorů členů Platformy se v průběhu roku 2017 velmi intenzivně zaměřila také 
na některé aspekty návrhu novely insolvenčního zákona (zejména s důrazem na návrhy 
v oblasti změkčování podmínek oddlužení a na problematiku vícečetných exekucí).

Interest in pursuing a consumer dialogue aimed at identifying and combating unethical, 
predatory and usurious practices in the credit market, led the CBA in 2013 to the 
founding of the Platform for Responsible Finance as a joint working body, whose 
members are also the Czech Leasing and Financial Association, People in Need, the Czech 
Insurance Association, the Debt Advisory Centre, the Financial Arbiter’s Office and also 
a representative of the Agency for Social Inclusion.

Members of the Platform mainly focused their attention on debt collection and on 
the debtor - distrainor - lender relationship. They discussed mainly the initiatives 
of the Chamber of Distrainors of the Czech Republic, aiming at regulating the status and 
powers of the distrainors, but also their financial remuneration, including the proposal 
of a part of distrainors and certain Senators to establish the local jurisdiction of distrainors. 
Although members of the Platform did not agree on joint positions, all discussions 
contributed to a better understanding of the issues and of potential risks.

In the area of consumer credit, the Platform on the contrary unanimously agreed on 
the inappropriateness of solving usurious practices by introducing caps on the annual 
percentage rate, which, according to members of the Platform, would harm especially 
the socially vulnerable groups of the population, would lead to an increase in the number 
of victims of usury, would impact only the reputable lenders and would reduce the 
existence of financial products with short maturities.

The exchange of views among members of the Platform during 2017 very intensely focused 
also on certain aspects of the draft amendment to the Insolvency Act (with particular 
emphasis on the proposals to soften the conditions of debt relief and on the issue 
of multiple executions).
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Vědecké grémium ČBA CBA Scientific Council
Hlavní úlohou vědeckého grémia ČBA je zprostředkovat názory odborníků v oblasti 
makroekonomiky a finančnictví tak, aby Česká bankovní asociace (ČBA) měla co nejširší 
přehled o pohledech expertů nejen z bankovního sektoru, ale i z akademické sféry a dalších 
institucí na současné otázky vývoje reálné ekonomiky, bankovnictví a celého finančního 
sektoru. Jedná se přitom nejen o vývoj na domácí scéně, ale v celkovém kontextu 
globálního vývoje. Personální složení vědeckého grémia z něj činí v rámci neakademické 
sféry instituci s pozoruhodnou kapacitou nezávislé expertizy. V roce 2017 se pozornost 
vědeckého grémia soustředila zejména na následující okruhy témat. Námětem dubnové 
schůzky bylo aktuálně velmi diskutované téma Průmysl 4.0, s úvodním vystoupením 
hlavní ekonomky Raiffeisenbank paní Heleny Horské. Tématem červnové diskuse byl 
výhled globální i domácí ekonomiky v příštím roce, s úvodním příspěvkem vystoupil Pavel 
Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank. V říjnu se grémium věnovalo hodnocení průzkumu 
Hospodářské komory na téma „Rok 2017 pohledem podnikatelů“, kdy úvodní vystoupení 
přednesla Karin Kubelková, hlavní analytička Hospodářské komory ČR.

Podskupinou vědeckého grémia je skupina hlavních ekonomů, respektive analytických 
týmů jednotlivých komerčních bank. Tato skupina aktuálně sdružuje všechny významnější 
komerční banky, které vytvářejí vlastní prognózy makroekonomického vývoje ČR (Česká 
spořitelna, ČSOB, Komerční banka, ING Bank, J&T Banka, UniCredit Bank, Raiffeisenbank, 
Moneta Money Bank, Citibank). Výsledná prognóza ČBA je pak skutečným průřezem 
analýz a prognóz vytvářených v domácím sektoru komerčního bankovnictví. V roce 2017, 
stejně jako každý rok, byly v rámci ČBA opět vytvořeny čtyři čtvrtletní prognózy – v lednu, 
dubnu, červenci a říjnu. Prognózy byly dle ustáleného zvyku představeny médiím dvěma 
(rotujícími) ekonomy z komerčních bank a hlavní ekonomkou ČBA.

The key task of the CBA‘s Scientific Council is to facilitate the exchange of views of experts 
in macroeconomics and finance to provide the Czech Banking Association (CBA) with 
the broadest possible overview of opinions of experts, not only from the banking 
sector, but also from the academia and from other institutions, on the current issues 
of developments of the real economy, banking and the entire financial sector. This relates 
not only to the development on the domestic scene, but in the overall context of global 
development. The personal composition of the Scientific Council makes it an institution 
with a remarkable capacity of independent expertise within the non-academic community. 
In 2017, the attention of the Scientific Committee focused on the following subject 
areas in particular: the topic of the April meeting was the currently highly discussed 
topic of Industry 4.0, with an opening speech delivered by Mrs. Helena Horská, the Chief 
Economist of Raiffeisenbank; the topic of the June discussion was the outlook for the global 
and domestic economy in the next year, with an opening speech of Pavel Sobíšek, the Chief 
Economist of UniCredit Bank. In October, the Scientific Council evaluated the Economic 
Chamber‘s survey on the topic of „The Year of 2017 from the Entrepreneurs‘ Perspective“, 
where the opening speech was presented by Karin Kubelková, the Chief Economic Analyst 
of the Economic Chamber of the Czech Republic.  

A subgroup in the SC is a group of chief economists, or rather analytical teams of individual 
commercial banks. The group currently brings together all the major commercial banks 
that generate their own forecasts of the macroeconomic development of the Czech 
Republic (Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, ING Bank, J&T Banka, UniCredit 
Bank, Raiffeisenbank, Moneta Money Bank, Citibank). The resulting forecast of the CBA 
is then a real cross-section of analyses and forecasts produced by the domestic sector 
of the commercial banking. In 2017, as in every year, four quarterly forecasts were prepared 
within the CBA – in January, April, July and in October. In accordance with the established 
practice, the forecasts were presented to the media by two (rotating) economists from 
commercial banks and by the Chief Economist of the CBA.
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Slovo předsedy Etického výboru 
Prezidia ČBA

Chairman of the Ethics Committee of the CBA 
Executive Board´s Foreword

Etický výbor, který je poradním orgánem prezidia České bankovní asociace, dohlíží na 
vyřizování agendy klientských stížností a podání, jež souvisejí s dodržováním Kodexu 
finančního trhu a Etického kodexu ČBA. Současně monitoruje i dodržování navazujících 
kodexů, které ČBA vydala a které jsou zaměřeny na určitá specifika vztahu mezi bankami 
a klienty spotřebiteli, např. Kodex chování mezi bankami a klienty. V neposlední řadě Etický 
výbor sleduje a doporučuje řešení v situacích, kdy by chování jednotlivých členských bank 
odporovalo zásadám stanoveným v Etickém kodexu ČBA.
 
Během uplynulého roku se klienti se svými podáními obrátili na kancelář ČBA celkem 
dvanáctkrát. Jako stížnost bylo kvalifikováno sedm podání, ve zbývajících případech šlo 
o žádosti o pomoc či radu. Stále klesající počet podání je z našeho pohledu pozitivní 
zprávou, byť důvody tohoto trendu během posledních let, můžeme jen odhadovat. Institut 
ombudsmana s týmem odborníků, který využívá většina bank, či specializovaná oddělení 
péče o klienty jistě přinášejí zlepšení systému vyřizování stížností. Zjednodušení některých 

The Ethics Committee, which is an advisory body to the CBA Executive Board, oversees 
the administration of client complaints and filings which relate to compliance with 
the Financial Market Code and the Ethical Code of the CBA. At the same time, it also 
monitors compliance with the related codes issued by the CBA such as the Code 
of Conduct between Banks and Clients. Last, but not least, the Ethics Committee monitors 
and recommends solutions in situations where the conduct of individual member banks 
would be inconsistent with the principles stipulated by the Ethical Code of the CBA.
 
Over the past year, clients filed their submissions with the CBA‘s Office twelve times 
altogether. Seven submissions were classified as complaints, the remaining cases were 
requests for help or advice. The steadily decreasing number of submissions is a positive 
news from our point of view, although the reasons for this trend over the last few years 
can only be estimated. The institute of Ombudsman with a team of experts, or specialized 
customer care departments, which most banks are using, certainly bring improvements to 

prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
předseda Etického výboru Prezidia ČBA 
Chairman of the Ethics Committee of the CBA Executive Board
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dokumentů, které jsou klientům ze strany bank předkládány, hraje také svoji roli. Klienti 
samotní se ve větší míře dožadují vysvětlení přímo při uzavírání obchodů. To vše jistě 
napomáhá prevenci případů, s nimiž se klienti na kancelář ČBA dříve ve větší míře obraceli.
 
Z hlediska četnosti lze za témata loňského roku označit prověřování bonity klienta 
a internetové bankovnictví. Z hlediska závažnosti to byla především klamavá reklama. 
Kancelář ČBA se všemi podáními důkladně zabývala a dotčené banky požádala o vyjádření, 
případně též o opakované prošetření. S výjimkou jediného případu byla všechna klientská 
podání vyřízena přímo dotčenou bankou či kanceláří ČBA. Etický výbor konstatoval 
porušení Etického kodexu ČBA v jednom případě, avšak z důvodu již vydaného rozhodnutí 
Rady pro reklamu v této věci a doporučení, které obsahovalo, bylo projednávání této 
záležitosti v rámci ČBA uzavřeno.
 
Členové Etického výboru, kterými jsou experti z oborů právních a ekonomických 
reprezentující jak akademickou obec, tak ryze praktickou sféru bankovního sektoru, 
zastávají názor, že kromě vyřizování stížnostní agendy je v přístupu ke spotřebitelům 
zcela zásadní podpora finančního vzdělávání. Projekty, které ČBA v této oblasti 
každoročně připravuje, jsou zcela nezastupitelnou součástí asociačních aktivit, 
které přispívají ke zvýšení finanční vzdělanosti české populace.

the system of settling complaints. Simplification of certain documents submitted to clients 
by banks also plays its role. Clients themselves are asking for more explanation directly 
when entering into transactions. All of this certainly helps preventing many cases that have 
previously been addressed to the CBA‘s Office.

 In terms of frequency, verification of the client‘s creditworthiness and internet banking 
can be recognised as the topics of last year. In terms of importance, it was primarily 
misleading advertising. The CBA Office examined all the submissions thoroughly and asked 
the banks concerned for their positions or for a re-examination. Except for one single case, 
all clients‘ submissions were settled directly by the bank concerned or by the CBA‘s Office. 
The Ethics Committee found an infringement of the Ethical Code of the CBA in one case, 
but as the Advertising Council had already adopted a decision on the matter earlier and in 
the view of its decision, the matter was closed within the CBA.
 
Members of the Ethics Committee, who are experts on the law and on the economy, 
and who represent both, the academic and the genuine bank practice community, are 
of the opinion that besides dealing with clients‘ complaints, support to the financial 
education is fundamental to the consumer approach. The projects prepared by the CBA in 
this area every year are an irreplaceable part of the Association‘s activities that contribute 
to increase the financial literacy of the Czech population.
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Semináře Seminars
March
Presentation of the latest software products from Company EBA Clearing

April
Setting up of the countercyclical capital buffer in the Czech Republic and the Supervisory 
Review and Evaluation Process – SREP 
Cyber Security

June
Findings from on-site inspections at banks - Credit Risk Management and Interest Rate 
Risk Management

September
Cyber Security

November
Preventing Financial Crime

Březen
Představení nejnovějších softwarových produktů spol. EBA Clearing

Duben
Nastavení proticyklického kapitálového polštáře v ČR a Proces přezkumu a vyhodnocení – SREP 
Kybernetická bezpečnost

Červen
Poznatky z kontrol na místě v bankách – Řízení úvěrového rizika a Řízení úrokového rizika 
investičního portfolia

Září
Kybernetická bezpečnost

Listopad
Prevence finanční kriminality
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Newslettery, publikace, microsite
Newsletters, Publications, Microsite
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Složení orgánů ČBA
Bodies of the CBA

viceprezident
Vice-President

Jiří Kunert

předseda představenstva a generální ředitel/ 
Chairman of the Board of Directors & CEO
UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a. s.

prezident
President

Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady
Chairman of the Supervisory Board 
Československá obchodní banka, a. s.
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Albert Le Dirac'h

předseda představenstva 
a generální ředitel/ 
Chairman of the Board 
of Directors & CEO
Komerční banka, a. s.
(do/till 31. 7. 2017)

Igor Vida

předseda představenstva 
a generální ředitel/ 
Chairman of the Board 
of Directors & CEO
Raiffeisenbank a. s. 

Tomáš Salomon

předseda představenstva/
Chairman of the Board 
of Directors
Česká spořitelna, a. s.

Tomáš Spurný

předseda představenstva 
a generální ředitel/ 
Chairman of the Board 
of Directors & CEO
MONETA Money Bank, a. s.
(do/till 26. 6. 2017)

Isold Heemstra
 
CEO ING Bank Česká republika/
CEO ING Bank Czech Republic
ING Bank N. V.
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Jan Juchelka

předseda představenstva 
a generální ředitel/Charman 
of the Board of Directors & CEO
Komerční banka, a. s.
(kooptován/co-optation 
14. 9. 2017)

Volební Shromáždění členů ČBA dne 26. 6. 2017 – 
Prezidium bylo zvoleno ve složení / 
Voting CBA Member´s Assembley 26. 6. 2017 – 
Executive Board was elected:

Isold Heemstra, ING Bank N. V., 
Pavel Kavánek, Československá obchodní banka, a. s., 
Jiří Kunert, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 
Petr Marsa, Fio banka, a. s., 
Albert Le Dirac´h, Komerční banka, a. s., 
Tomáš Salomon, Česká spořitelna, a. s., 
Vladimír Staňura, Českomoravská stavební spořitelna, a. s.,
Igor Vida, Raiffeisenbank a. s.

Petr Marsa

předseda dozorčí rady/
Chairman of the Supervisory Board
Fio banka, a. s.

Vladimír Staňura

předseda představenstva/
Chairman of the Board 
of Directors
Českomoravská stavební 
spořitelna, a. s.
(do/till 31. 12. 2017)
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Dozorčí výbor
Supervisory Board

František Máslo

Předseda Dozorčího výboru
Chairman of the Supervisory Board
ředitel Compliance/ 
Compliance Head
Citibank Europe plc, organizační 
složka (do/till 31. 7. 2017)

Volební Shromáždění členů ČBA dne 26. 6. 2017 – 
Dozorčí výbor byl zvolen ve složení / 
Voting CBA Member´s Assembley 26. 6. 2017 – 
Supervizory Board was elected as follows:

František Máslo, Citibank Europe plc, organizační složka, 
Jan Jeníček, Raiffeisen stavební spořitelna a. s., 
Jiří Plíšek, Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

Jan Sadil

předseda představenstva/ 
Chairman of the Board of Directors
Hypoteční banka, a. s.
(do/till 26. 6. 2017)



Jan Jeníček

předseda představenstva/ 
Chairman of the Board of Directors
Raiffeisen stavební spořitelna a. s.

Jiří Plíšek

Předseda Dozorčího výboru  
Chairman of the Supervisory Board
předseda představenstva/ 
Chairman of the Board of Directors
Stavební spořitelna České 
spořitelny, a. s. 
(jmenován/named 1. 9. 2017)
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Petr Řehák

předseda představenstva 
a generální ředitel/Chairman of the 
Board of Directors & CEO
Equa bank, a. s.
(kooptován/co-optation 1. 9. 2017)
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Komise
Commissions

Předseda
Chairperson

Odborný gestor ČBA
CBA Staff Support

Komise pro bankovní regulaci
Banking Regulation Commission

Monika Laušmanová 
Česká spořitelna, a. s.

Petr Vojáček

Komise daňová
Tax Commission

Petra Pospíšilová
Československá obchodní banka, a. s.

Jarmila Šímová

Komise pro exportní financování 
Export Finance Commission

Miloš Večeřa
Raiffeisenbank, a. s.

Petr Procházka/

Helena Zavázalová

Komise pro finanční a bankovní bezpečnost
Banking and Financial Security Commission
Expertní skupina pro fyzickou bezpečnost
Expert Group for Physical Security

Petr Barák
Air Bank, a. s.
Petr Barák
Air Bank, a. s. 

Ladislav Pauker

Komise pro finanční trh
Financial Market Commission

Pavel Řezníček
Commerzbank AG, pobočka Praha

Petr Vojáček

Komise pro hypoteční obchody
Mortgage Banking Commission
Pracovní skupina pro katastr
Working Group for Land Register

Vladimír Vojtíšek
Hypoteční banka, a. s.
Martin Javorek
Hypoteční banka, a. s.

Věra Svobodová

Komise komunikace a SOF
Communication and CSR Commission

František Bouc 
Česká spořitelna, a. s.

Komise pro účetnictví a reporting
Accounting and Reporting Commission
Expertní skupina pro výkaznictví
Expert Group for Reporting

Aleš Rieger                           
Komerční banka, a. s.
Aleš Rieger                           
Komerční banka, a. s.

Jarmila Šímová
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Komise
Commissions



Komise pro platební styk
Payment Systems Commission
Pracovní skupina pro aktuální otázky platebního styku
Working Group for Operational Payment Issues
Pracovní skupina pro inovativní platby
Working Group for Inovative Payments
Pracovní skupina pro okamžité platby
Working Group for Instant Payments
Pracovní skupina pro hotovost
Working Group for Cash
Pracovní skupina Czech Open Banking Standard
Working Group Czech Open Banking Standard
Pracovní skupina pro XML standardy                                          
Working Group XML Standards
Pracovní skupiny pro SEPA  
Working Group SEPA
Pracovní skupina pro Switching (mobilita klientů)                              
Working Group Switching

Martin Kadorík
Komerční banka, a. s.
Martin Kadorík
Komerční banka, a. s.
Tomáš Fíla
Komerční banka, a. s.
Miloslav Peřina              
Česká spořitelna, a. s.
Milan Smyčka
Komerční banka, a. s.
Petr Michalík                            
Česká spořitelna, a. s.
Ludovit Halas                             
UniCredit Bank, a. s.
Ludovit Halas                             
UniCredit Bank, a. s.
Hana Tichavská                         
Equa bank, a. s.

Tomáš Hládek 

Komise pro spotřebitelské otázky
Consumer Affairs Commission

Milena Brabcová  
Československá obchodní banka, a. s.

Věra Svobodová

Komise právní
Legal Commission 

Aleš Blažek
Československá obchodní banka,  a. s. 

Filip Hanzlík

Komise pro vnitřní audit
Internal Audit Commission

Sylva Floríková
Československá obchodní banka, a. s.

Jarmila Šímová

Komise pro  Workout 
Workout Commission

Jaroslav Schönfeld
Česká spořitelna, a. s.

Filip Hanzlík
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Pracovní skupiny 
Working Groups

Předseda
Chairperson

Odborný gestor ČBA
CBA Staff Support

Pracovní skupina pro digitalizaci
Working Group Digiteam

Monika Laušmanová 
Česká spořitelna, a. s.

Tomáš Hládek

Pracovní skupina pro kohezní politiku
Working Group for Cohesion Policy

Jan Hanuš
Komerční banka, a. s.

Petr Procházka

Pracovní skupina pro oceňování majetku
Working Group for Property Appraisal

David Dušek
UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a. s.

Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů
Working Group for Personal Data Protection

Margit Doležalová
Československá obchodní banka, a. s.

Petr Procházka

Pracovní skupina pro otázky HR
Working Group for HR Policy

Helena Brychová

Pracovní skupina pro privátní bankovnictví
Working Group for Private Banking

Pavel Tichý
Československá obchodní banka, a. s.

Helena Brychová
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ČBA a mezinárodní zapojení CBA and international involvement 
Pro ČBA je zcela zásadní, aby sledovala dění a iniciativy na půdě Evropské unie, zapojila 
se do veřejných konzultací a do všech stadií procesu příprav legislativy, ať už přímo, či 
prostřednictvím účasti na přípravě stanovisek pro Evropskou bankovní federaci. Důležité 
jsou také informace o postupu a pozici ostatních členských zemí. Tyto informace a získané 
kontakty ČBA využívá k tomu, aby se mohla co nejúčinněji zapojit do procesu přípravy 
národní legislativy, a to jak transpozičního, tak čistě národního charakteru, a aby se samotný 
bankovní sektor dobře a efektivně připravil na plánované změny.

ČBA a aktivity vůči strukturám a institucím Evropské unie

Česká bankovní asociace úzce spolupracuje na evropských či basilejských tématech již ve 
fázi jejich koncipování na odborné úrovni s MF ČR jako regulátorem, s ČNB a s představiteli 
Stálého zastoupení ČR při Evropské unii v Bruselu. Sekretariát ČBA spolupracuje 
a aktivně vstupuje také do veřejných konzultací Evropské komise či Evropského orgánu 
pro bankovnictví (EBA), spolupracuje se zástupci Evropského parlamentu či Evropské 
investiční banky.

ČBA a evropská regionální spolupráce

Česká bankovní asociace v roce 2012 iniciovala založení neformální pracovní platformy 
bankovních asociací tzv. visegrádských zemí, která se v roce 2017 rozrostla na V8. Jejími 
členy jsou rovněž bankovní asociace Chorvatska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska, 
nově i sdružení bank z Bulharska a Rumunska. Tato platforma se dvakrát ročně schází 
k pracovním jednáním s cílem výměny poznatků z různých oblastí bankovní regulace, což 
umožňuje navrhovanou lokální regulaci postavit do mezinárodního kontextu a případně 
koordinovat stanoviska v rámci orgánů Evropské bankovní federace. V roce 2017 proběhlo 
na jaře setkání v Bratislavě a na podzim v sídle ČBA v Praze; mezi hlavní diskutované otázky 
patřily stav příprav na implementaci PSD 2, zkušenosti v oblasti digitalizace v jednotlivých 
zemích či problematika regulace v oblasti „-ibor“ benchmarků.

Pravidelně jsou také diskutovány otázky spolupráce na poli rozvoje služeb podle standardů 
SEPA, kterým se věnují neformální schůzky expertů platebního styku středoevropského 
regionu (ČR, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska).

It is essential for the CBA to monitor events and initiatives in the European Union, 
to participate in public consultations and to be involved in all stages of the process 
of drafting legislation, whether directly or through its participation in the drafting 
of opinions of the European Banking Federation. Information on how other Member States 
proceed and, on the positions that they are taking, is also important. The CBA uses this 
information and the contacts it has gained in order to participate as effectively as possible 
in the process of drafting national legislation, both of a transposition or of a purely 
national nature, and to enable the banking sector to prepare itself well and effectively for 
the planned changes.  

CBA and its activities towards the structures and institutions of the European Union
 
The Czech Banking Association has been closely cooperating on the European or 
Basel topics on a professional level with the Ministry of Finance as the regulator and 
with the CNB and representatives of the Permanent Representation of the Czech 
Republic to the European Union in Brussels right from their drafting stage. The CBA‘s 
Secretariat cooperates and also actively participates in public consultations of the 
European Commission and of the European Banking Authority (EBA); it cooperates with 
representatives of the European Parliament and of the European Investment Bank.    
 
CBA and European regional cooperation

In 2012, the Czech Banking Association initiated the establishment of an informal working 
platform of banking associations of the Visegrad countries, which has grown into V8 in 2017. 
Its members are also the banking associations of Croatia, Hungary, Poland, Slovakia and 
Slovenia, and newly the bank associations of Bulgaria and Romania. The platform meets 
twice a year for working meetings to exchange insights from different areas of banking 
regulation, which allows placing the proposed local regulation in the international context 
and, where appropriate, to coordinate positions within the bodies of the European Banking 
Federation. In 2017, the meeting was held in Bratislava in the spring and in the autumn, the 
platform met at the CBA‘s headquarters in Prague; the main issues discussed included the 
state of preparations for the implementation of PSD 2, experience of the individual countries 
in digitization and the regulatory issues in the field of „-ibor“ benchmarks.
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ČBA, evropská bankovní sdružení a mezinárodní spolupráce

Od vstupu do EU v roce 2004 je ČBA členem Evropské bankovní federace (EBF), která 
sdružuje národní asociace komerčních bank zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu. 
(www.ebf-fbe.eu)

Prostřednictvím Výkonného výboru EBF ČBA spolurozhoduje o koncepčních otázkách 
a zásadních stanoviscích EBF k návrhům nové legislativy Evropské unie. Většina odborných 
komisí a některé z pracovních skupin ČBA mají v pracovních orgánech EBF své zástupce, 
díky čemuž ČBA využívá možnosti podílet se na formování a slaďování pozic v rámci 
evropského bankovního sektoru včetně odpovědí na veřejné konzultace Evropské komise.

V uplynulém období zástupci ČBA aktivně působili v těchto výborech a pracovních 
skupinách EBF (v závorkách příklady klíčových témat, na nichž spolupracovali):

• Výbor právní (Vodítka pro posuzování úvěruschopnosti dle Směrnice o spotřebitelském 
 úvěru, sdílení zkušeností s mimosoudním vymáháním předmětu zástavy) 

• Výbor pro bankovní dohled (novela CRD IV/CRR a BRRD) 

• Výbor pro ekonomické a měnové otázky
• Pracovní skupina hlavních ekonomů (Country Data za ČR, vstupy do Facts & Figures)
• Výbor pro financování podniků (Principy poskytování zpětné vazby Malým   

   a středním podnikům ohledně odmítnutých žádostí o úvěr)
• Pracovní skupina pro financování vývozu (výjimky z definice pákového poměru) 

• Výbor pro fiskální a daňové záležitosti (zejména implementace FATCA, mezinárodní, EU 
 a US reporting; angažovanost ohledně BEPS, ATAD) 

• Výbor pro komunikaci
• Projektová skupina pro finanční vzdělávání (12dílný sitcom Bankovkovi uvedený 

         v rámci European Money Week) 

Questions relating to cooperation in developing services in accordance with SEPA 
standards, which are the subject of regular informal meetings of experts on systems 
of payment in the Central European Region (Czech Republic, Croatia, Hungary, Austria, and 
Slovakia), are also regularly discussed.

CBA, European banking associations and international cooperation

Since joining the EU in 2004, the CBA has been a member of the European Banking 
Federation (EBF), which brings together national associations of commercial banks 
of the EU countries, Switzerland, Norway and Island (www.ebf-fbe.eu).

The CBA is involved in co-deciding, through the EBF Executive Committee, on 
the conceptual issues and key positions of the EBF on the drafts of new EU legislation. Most 
expert commissions and some of the working groups of the CBA have their representatives 
in the working bodies of the EBF, allowing the CBA to take advantage of participating 
in formulating and aligning positions within the European banking sector, including 
responses to the public consultations of the European Commission

In 2017, the CBA representatives actively participated in the following EBF committees 
and working groups (examples of the key topics on which they cooperated are indicated 
in brackets):

• Legal Committee (Guidelines on creditworthiness assessment pursuant to the Directive 
 on credit agreements for consumers, sharing experience with extrajudicial enforcement 
 of the object of the pledge) 

• Banking Supervision Committee (CRD IV/CRR and BRRD amendments) 

• Economic and Monetary Affairs Committee
• Chief Economists Group (Country Data for the CR, inputs into the Facts & Figures)
• Business Finance Committee (High-level principles on feedback given by banks  

  on declined Small and Medium Enterprises (SME) credit applications)
• Export Finance Working Group (exceptions from the definition of the leverage ratio)
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•  Výbor pro platební styk a systémy
• Pracovní skupina pro kybernetickou bezpečnost (spolupráce s Europolem a jeho 

 týmem 3C /Cyber Crime Center), příprava dalšího ročníku EMMA (European Money  
 Mule Action)
• Expertní skupina pro implementaci Směrnice ES o platebních službách (v rámci  

 celoevropsky prioritní implementace PSD 2 je problémem zejména nedokončený  
 proces schvalování Regulatorních technických standardů o silné autentizaci   
 a bezpečné komunikaci) 

• Výbor pro spotřebitelské otázky (Akční plán EK pro retailové finanční služby) 

• Výbor proti podvodům a praní špinavých peněz (stav transpozice AMLD IV a společné  
 pozice k návrhu AMLD V, sjednocení registru skutečných vlastníků a zpřístupnění 
 bankám napříč EU)

• Pracovní skupina pro fyzickou bezpečnost (sdílení dat o loupežných přepadeních 
a napadeních ATM)

• Expertní skupina pro data (stanoviska k výkladovým vodítkům WP 29 pro GDPR)

Evropská bankovní federace společně se sdružením evropských spořitelen, družstevních 
bank a s dalšími specializovanými bankovně-finančními asociacemi tvoří European Banking 
Industry Committee (EBIC). Tento výbor zajišťuje reprezentativní a koordinovaná stanoviska 
industrie zejména ve věcech společného zájmu v průběhu procesu navrhování, přijímání, 
implementace a vymáhání finanční legislativy Evropské unie. (www.ebic.org)

Evropská bankovní federace je rovněž členem International Banking Federation (IBFed), 
která má za cíl zastupovat zájmy skupin národních bankovních asociací jednotlivých 
kontinentů na globální úrovni, ovlivňovat legislativní, regulatorní a další iniciativy 
dopadající na globální bankovní industrii. (www.ibfed.org)

Významné je členství v European Payments Council (Evropská platební rada, EPC), která 
je nejvyšším samoregulačním evropským orgánem komerčního sektoru v platebním 

• Fiscal and Tax Committee (especially implementation of FATCA, international, EU and US 
 reporting; exposure with regard to BEPS, ATAD) 

• Communications Committee
• Financial Education Project Group (12 parts of sitcom “The Banknotes Family”  

  presented within the European Money Week) 

• Payments Systems Committee
• The Cyber Security Working Group (cooperation with Europol and its European 

 Cybercrime Centre (EC3), preparations for another year of EMMA (the European  
 Money Mule Action)
• Expert Group for the Implementation of the EU Payment Services Directive (within 

 the framework of the Europe-wide priority implementation of PSD 2, the issue  
is especially the unfinished process of approving the RTSs on strong customer  
authentication and secure communication) 

• Consumer Affairs Committee (the EU Consumer Financial Services Action Plan) 

• Anti-Money Laundering and Anti-Fraud Committee (status of the transposition of AMLD  
 IV and joint positions on the draft AMLD V, consolidating the register of beneficial  
 owners and providing access to it to banks across the EU)

• Physical Security Working Group (sharing data on robberies and ATM attacks)
• Experts‘ group on data (opinions on WP 29 guidelines on data breach notification 

  under GDPR).

The European Banking Federation, together with the association of European saving 
banks, cooperative banks and other specialised banking - financial associations, creates 
the European Banking Industry Committee (EBIC). The Committee ensures a representative 
and coordinated industry view especially on issues of common interest throughout 
the process of drafting, adopting, implementing and enforcing financial legislation 
of the European Union (www.ebic.org).
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styku zastřešujícím banky, spořitelny, družstevní banky a tři příslušné evropské bankovní 
federace, resp. sdružení. ČBA zastupuje české instituce v představenstvu a v Plenárním 
shromáždění European Payment Council – EPC, její zástupci působí v nejdůležitějších 
pracovních skupinách (pro platební schémata SEPA a pro platební karty). 
(www.europeanpaymentscouncil.eu)

Česká bankovní asociace má také zastoupení ve skupině poradců Evropské komise pro 
otázky platebního styku (Payment Systems Market Expert Group) při Directorate-General 
for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union. (www.ec.europa.eu/
info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en)
 
Od roku 2006 je ČBA členem European Money Markets Institute – EMMI, Euribor®. 
(www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html)

Komise ČBA pro hypoteční obchody je členem Evropské hypoteční federace (European 
Mortgage Federation – EMF), v níž je zastoupena ve Výkonném výboru a ve Výboru 
pro právní otázky (www.hypo.org), podílí se na přípravě stanovisek EMF k legislativním 
návrhům EU, na výměně zkušeností s regulací hypotečních úvěrů na národní úrovni a na 
přípravě národní kapitoly do publikace o vývoji evropských trhů hypoték a nemovitostí.

Do činnosti dalších evropských orgánů se zapojují zástupci členských organizací ČBA na 
základě individuálního členství jejich vlastních institucí. Pět stavebních spořitelen (členů 
ČBA) je tak v rámci samostatné Asociace českých stavebních spořitelen zapojeno do 
Evropského sdružení stavebních spořitelen (European Federation of Building Societies). 
(www.efbs.org)

The European Banking Federation is also the member of the International Banking 
Federation (IBFed), which aims to represent the interests of groups of national banking 
associations of individual continents on a global level, to influence legislative, regulatory 
and other initiatives affecting the banking industry on a global level (www.ibfed.org).

Important is the CBA‘s membership in the European Payments Council (EPC), the supreme 
self-regulatory European body of the commercial sector in the field of payment operations, 
roofing banks, savings banks, co-operative banks and three respective European banking 
federations or associations. The CBA represents Czech institutions in the Board and in the 
EPC Plenary; the CBA‘s representatives are active in the most important working groups 
(SEPA Payment Schemes WG and Cards WG) (www.europeanpaymentscouncil.eu).

The Czech Banking Association is also represented in the Payment Systems Market Expert 
Group at the Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital 
Markets Union. (www.ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-
and-capital-markets-union_en)
 
Since 2006, the CBA has been a member of the European Money Markets Institute – EMMI, 
Euribor®. (www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html).  

The CBA Mortgage Banking Commission is a member of the European Mortgage 
Federation – EMF, where it is represented in the Executive Committee and in the Legal 
Affairs Committee (www.hypo.org); it is participating in the preparation of the EMF‘s 
opinions on EU legislative proposals, in exchanging experience with the regulation of 
mortgage loans on the national level and in the preparation of the national chapter for a 
publication on the development of European mortgage and real estate markets.

Representatives of member organizations of the CBA engage in the activities of other 
European bodies based on individual membership of their own institutions. Five building 
saving banks (CBA members) are members of the European Federation of Building Societies 
in the framework of a self-standing Association of the Czech Building Savings Banks 
(www.efbs.org).
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Zpráva dozorčího výboru Report of the Supervisory Committee
 V průběhu roku 2017 došlo ke změnám ve složení dozorčího výboru, a sice Jan Sadil 
ukončil své členství v tomto orgánu v červnu 2017. Na shromáždění členů ČBA dne 
26. června 2017 byl zvolen dozorčí výbor v tomto složení:
 
• Jan Jeníček (Raiffeisen stavební spořitelna)
• František Máslo (Citibank)
• Jiří Plíšek (Stavební spořitelna ČS)

 
Následně v srpnu 2017 ukončil své členství v dozorčím výboru jeho předseda
František Máslo. Na své schůzi 1. září 2017 dozorčí výbor potvrdil nového člena
Petra Řeháka (Equa bank). Zároveň byl zvolen předsedou Jiří Plíšek.
 
Dozorčí výbor České bankovní asociace vykonává úkoly, které mu náležejí podle stanov 
ČBA, tedy především:

• dohlíží na věcnou stránku činnosti asociace,
• dohlíží na dodržování přijatých usnesení prezidia,
• provádí kontrolu hospodaření asociace,
• posuzuje návrh rozpočtu asociace před jeho projednáním v prezidiu a předložením

      ke schválení na výročním shromáždění členů.
 
 Dozorčí výbor pozitivně zhodnotil činnost asociace v uplynulém období, která odpovídala jak 
stanovám, tak hlavním cílům činnosti, konkretizovaným prezidiem České bankovní asociace.
 
 Dozorčí výbor provedl kontrolu hospodaření za rok 2016, podrobně prověřil plnění rozpoč-
tu a jeho jednotlivých kapitol a shledal jej bez závad. Na shromáždění členů 26. června 2017 
doporučil dozorčí výbor schválit účetní závěrku ČBA.

 Dozorčí výbor rovněž doporučil ke schválení návrh rozpočtu ČBA na rok 2018.
 
 Dozorčí výbor považuje činnost České bankovní asociace za odpovídající záměrům 
vyjádřeným ve stanovách a rovněž v hospodaření asociace neshledává žádné závady. 

In the course of 2017, there have been changes in the composition of the Supervisory 
Committee and namely Jan Sadil ended his membership in June of 2017. The Assembly 
of CBA Members, held on June 26, 2017, elected the Supervisory Committee composed 
as follows:
 
• Jan Jeníček (Raiffeisen stavební spořitelna);
• František Máslo (Citibank);
• Jiří Plíšek (Stavební spořitelna ČS).

 
František Máslo, the Chairman of the Supervisory Committee, subsequently ended his 
membership in the Committee in August 2017. At its meeting on 1 September 2017, 
the Supervisory Committee confirmed Petr Řehák (Equa bank) as its new member. 
At the same time, it has elected Jiří Plíšek as its Chairman.
 
The CBA‘s Supervisory Committee performs tasks which are due to it under the Articles 
of the CBA and in particular, the Supervisory Committee:
 
• Supervises the material aspects of the CBA‘s activities;
• Supervises compliance with the resolutions adopted by the Executive Board;
• Inspects the CBA‘s financial management; and
• Reviews the draft budget of the Association before it is discussed by the Executive Board  
 and submitted for approval to the annual Assembly of CBA Members.

 
 The Supervisory Committee positively viewed the activities of the Association in the past 
period, which complied with both the Articles and with the key areas of its activities, specified 
by the Executive Board of the Czech Banking Association.
 
 The Supervisory Committee conducted an audit of the financial management for the year 
2016, it examined the implementation of the budget and of its individual chapters in detail 
and has found them to be free of any defects. On 26 June 2017, the Supervisory Committee 
recommended to the Assembly of CBA Members to approve the financial statements of the CBA.
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Dozorčí výbor proto pozitivně hodnotí činnost České bankovní asociace jako celku a oceňu-
je práci těch, kteří se podíleli na dosažených výsledcích uplynulého období.
 
Jiří Plíšek
předseda dozorčího výboru

 The Supervisory Committee also recommended the draft budget of the CBA for 2018 
for approval.
 
 The Supervisory Board deems the activities of the Czech Banking Association to be 
compliant with the intentions as expressed in the Articles and has also found the financial 
management of the Association to be without any flaws. The Supervisory Board therefore 
positively views the activities of the Czech Banking Association as a whole and recognizes 
the work of those who have contributed to the achievements reached in the past period.

Jiří Plíšek
Chairman of the Supervisory Committee
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Základní údaje o členech
Basic Data about Members

Air Bank a. s. 
člen skupiny PPF 

Mailing address: Hráského 2231/25, 
148 00 Praha 11 – Chodov
Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 – Dejvice 
(od/since 15. 2. 2017)
Phone, fax: +420 224 174 222
Web: www.airbank.cz
E-mail: info@airbank.cz
Bank code: 3030
BIC: AIRA CZ PP
Chief officer: Michal Strcula, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO

Bank of China 
(Hungary) Close Ltd. Prague branch, 
odštěpný závod

Mailing address: Na Florenci 2116/15, 
110 00 Praha 1
Phone: +420 225 986 666
Fax: +420 225 986 699
Web: www.bankofchina.com/hu/
E-mail: service.cz@bankofchina.com
Bank code: 8250
BIC: BKCH CZ PP
Chief officer: Wenbo HOU, generální ředitel / 
General Manager

BNP Paribas S.A.
pobočka Česká republika 
(od/since 1. 10. 2017)

Mailing address: Ovocný trh 8, 
117 19 Praha 1
Phone: +420 225 436 000
Fax: +420 225 436 028
Web: www.bnpparibas.com
Bank code: 6300
BIC: GEBA CZ PP
Chief officer: Florian Korallus, generální 
ředitel / General Manager

BNP Paribas Personal Finance SA
odštěpný závod

Mailing address: Karla Engliše 3208/5, 
150 00 Praha 5 
Phone: +420 257 080 080
Fax: +420 257 080 128
Web: www.hellobank.cz, 
spolu.hellobank.cz (od/since 11/2017)
Bank code: 3050
BIC: BPPF CZ P1
Chief officer: Emmanuel Bourg, 
generální manažer / General Manager
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Citibank Europe plc
organizační složka

Mailing address: Bucharova 2641/14, 
158 02 Praha 5
Phone: +420 233 061 111
Fax: +420 233 061 617
Web: www.citibank.cz 
Bank code: 2600
BIC: CITI CZ PX
Chief officer: Michal Nebeský, generální 
ředitel / Citi Country Officer / 
General Manager

COMMERZBANK Aktiengesellschaft
pobočka Praha

Mailing address: Jugoslávská 1, 
120 00 Praha 2
Phone: +420 221 193 111
Fax: +420 221 193 699
Web: www.commerzbank.cz 
E-mail: info@commerzbank.cz 
Bank code: 6200
BIC: COBA CZ PX
Chief Officer: Michael Thomas Krüger, 
generální ředitel / General Manager

Česká exportní banka, a. s.

Mailing address: Vodičkova 34/701, 
P. O. Box 870, 111 21 Praha 1 
Phone: +420 222 841 100 
Fax: +420 224 226 162
Web: www.ceb.cz 
E-mail: ceb@ceb.cz 
Bank code: 8090 
BIC: CZEE CZ PP
Chief officer: Karel Bureš, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO

Česká spořitelna, a. s.

Mailing address: Olbrachtova 1929/62, 
140 00 Praha 4
Phone: +420 956 711 111
Web: www.csas.cz
E-mail: csas@csas.cz 
Bank code: 0800 
BIC: GIBA CZ PX
Chief officer: Tomáš Salomon, předseda 
představenstva/ Chairman of the Board 
of Directors
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Českomoravská stavební 
spořitelna, a. s.

Mailing address: Vinohradská 3218/169, 
100 17 Praha 10
Phone: +420 225 221 111
Fax: +420 225 225 999
Web: www.cmss.cz 
E-mail: info@cmss.cz 
Bank code: 7960
Chief officer: Vladimír Staňura, předseda 
představenstva / Chairman of the Board 
of Directors (do/till 31. 12. 2017)

Českomoravská záruční a rozvojová 
banka, a. s.

Mailing address: Jeruzalémská 964/4, 
110 00 Praha 1
Phone: +420 255 721 111
Fax: +420 255 721 110
Web: www.cmzrb.cz 
E-mail: info@cmzrb.cz 
Bank code: 4300
BIC: CMZR CZ P1
Chief officer: Jiří Jirásek, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & CEO

Československá obchodní 
banka, a. s.

Mailing address: Radlická 333/150, 
150 57 Praha 5
Phone: +420 224 111 111
Web: www.csob.cz 
E-mail: info@csob.cz 
Bank code: 0300 
BIC: CEKO CZ PP
Chief officer: John Hollows, předseda 
představenstva a generální ředitel  / 
Chairman of the Board & CEO

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
Filiale Prag
organizační složka

Mailing address: Jungmannova 34/750, 
P.O. Box 829, 111 21 Praha 1
Phone: +420 221 191 111
Fax: +420 221 191 411
Web: www.deutsche-bank.cz  
Bank code: 7910
BIC: DEUT CZ PX
Chief Officer: Martin Bartyzal, generální 
ředitel / Chief Country Officer
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Equa bank a. s.

Mailing address: Karolinská 661/4, 
186 00 Praha 8
Phone: +420 222 010 111
Fax: +420 222 010 444
Web: www.equabank.cz 
E-mail: info@equabank.cz 
Bank code: 6100
BIC: EQBKCZPP
Chief officer: Petr Řehák, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO

Expobank CZ a. s.

Mailing address: Vítězná 126/1, 
150 00 Praha 5
Phone: +420 233 233 233
Fax: +420 233 233 299
Web: www.expobank.cz 
E-mail: info@expobank.cz 
Bank code: 4000
BIC: EXPN CZ PP
Chief officer: Mãris Avotinš (do/till 2/2017),
předseda představenstva a generální 
ředitel / Chairman of the Board 
of Directors & CEO, Igor Strehl (od/since 
27. 4. 2017 do/till 30. 11. 2017),
1. místopředseda představenstva / 
1st ViceChairman of the Management 
Board, Ilya Mitelman (od/since 30. 10. 
2017), předseda představenstva / 
Chairman of the Management Board  

Fio banka, a. s.

Mailing address: V Celnici 10, 117 21 Praha 1
Phone: +420 224 346 111
Fax: +420 224 346 110
Web: www.fio.cz 
E-mail: fio@fio.cz 
Bank code: 2010 
BIC: FIOB CZ PP
Chief Officer: Jan Sochor, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors 
and General Manager

HSBC Bank plc
pobočka Praha

Mailing address: Florentinum, Na Florenci 
2116/15, 110 00 Praha 1
Phone: +420 225 024 555
Fax: +420 225 024 550
Web: www.hsbc.cz 
Bank code: 8150
BIC: MIDL CZ PP
Chief officer: Michael Hordley 
(do/till 9/2017), Richard Keery (od/since 
30. 10. 2017), generální ředitel / Chief 
Executive Officer
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Hypoteční banka, a. s.

Mailing address: Radlická 333/150, 
150 57 Praha 5
Phone: +420 224 116 515
Fax: +420 224 119 722
Web: www.hypotecnibanka.cz 
E-mail: info@hypotecnibanka.cz 
Bank code: 2100
Chief officer: Jan Sadil (do/till 31. 3. 2017),
Jiří Feix (od/since 24. 5. 2017), předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO

ING Bank N. V.

Mailing address: Českomoravská 2420/15, 
190 00 Praha 9
Phone: +420 257 474 111
Fax: +420 257 474 582
Web: www.ingbank.cz 
E-mail: klient@ing.cz 
Bank code: 3500
BIC: INGB CZ PP
Chief officer: Isold Heemstra,
CEO ING Bank Česká republika / 
CEO ING Bank Czech Republic

J&T BANKA, a. s.

Mailing address: Pobřežní 14, 186 00 Praha 8
Phone: +420 221 710 111
Fax: +420 221 710 211
Web: www.jtbank.cz 
E-mail: info@jtbank.cz 
Bank code: 5800
BIC: JTBP CZ PP
Chief officer: Patrik Tkáč, předseda 
představenstva / Chairman of the Board, 
Štěpán Ašer generální ředitel / 
General Manager

Komerční banka, a. s.

Mailing address: Na Příkopě 33/969, 
114 07 Praha 1
Phone: +420 955 511 111
Web: www.kb.cz
E-mail: mojebanka@kb.cz
Bank code: 0100
BIC: KOMB CZ PP
Chief officer: Albert Le Dirac´h (do/till 
7/2017), Jan Juchelka (od/since 8/2017),
předseda představenstva a generální 
ředitel / Chairman of the Board & CEO
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mBank S.A.
organizační složka

Mailing address: Sokolovská 668/136d, 
186 00 Praha 8
Phone: +420 221 854 100
Fax: +420 221 854 102
Web: www.mbank.cz
E-mail: kontakt@mbank.cz 
Bank code: 6210
BIC: BREX CZ PP
Chief officer: Pawel Kucharski,
generální ředitel / General Manager

Modrá pyramida stavební 
spořitelna, a. s.

Mailing address: Bělehradská 128, čp. 222, 
120 21 Praha 2
Phone: +420 222 824 111
Fax: +420 222 824 113
Web: www.modrapyramida.cz 
E-mail: info@modrapyramida.cz 
Bank code: 7990
Chief officer: David Formánek, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & CEO

MONETA Money Bank, a. s.

Mailing address: BB Centrum, 
Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4
Phone: +420 224 441 111
Fax: +420 224 441 500
Web: www.moneta.cz 
Bank code: 0600
BIC: AGBA CZ PP
Chief officer: Tomáš Spurný, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & CEO

MUFG Bank (Europe) N. V.
Prague Branch

Mailing address: Klicperova 3208/12, 
150 00 Praha 5
Phone: + 420 257 257 911
Fax: + 420 257 257 957
Web: www.nl.bk.mufg.jp
E-mail: mufg-prague@cz.mufg.jp 
Bank code: 2020
BIC: BOTKCZPP
Chief officer: Taketoshi Obata (do/till 
16. 3. 2017), Kazuma Inoue (od/since 
17. 3. 2017), generální ředitel / Chief 
Executive Officer
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Oberbank AG
pobočka Česká republika

Mailing address: nám. I. P. Pavlova 5, 
120 00 Praha 2
Phone: +420 224 190 100
Fax: +420 224 190 138
Web: www.oberbank.cz
E-mail: praha@oberbank.cz 
Bank code: 8040
BIC: OBKL CZ 2X
Chief Officer: Robert Pokorný,
ředitel / Director

Poštová banka, a. s.
pobočka Česká republika

Mailing address: Prosecká 851/64, 
190 00 Praha 9
Phone: +420 222 330 400
Fax: +420 222 330 425
Web: www.postovabanka.sk, 
www.postovabanka.cz
E-mail: info@pabk.sk 
Bank code: 2240 
BIC: POBN CZ PP
Chief Officer: Miroslav Halička, 
ředitel / Director

PPF banka, a. s.

Mailing address: Evropská 17/2690, 
160 41 Praha 6
Phone: +420 224 175 888
Fax: +420 224 175 980
Web: www.ppfbanka.cz 
E-mail: info@ppfbanka.cz 
Bank code: 6000
BIC: PMBPCZPP
Chief Officer: Petr Jirásko, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & General Manager

Raiffeisenbank a. s.

Mailing address: Hvězdova 1716/2b, 
140 78 Praha 4
Phone: +420 234 405 222
Web: www.rb.cz 
E-mail: info@rb.cz 
Bank code: 5500 
BIC: RZBC CZ PP
Chief officer: Igor Vida, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO
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Raiffeisen stavební spořitelna a. s.

Mailing address: Koněvova 2747/99, 
130 45 Praha 3
Phone: +420 271 031 111
Fax: +420 222 581 156
Web: www.rsts.cz 
E-mail: rsts@rsts.cz 
Bank code: 7950
Chief officer: Jan Jeníček, předseda 
představenstva / Chairman of the Board 
of Directors

Stavební spořitelna České 
spořitelny, a. s.
 
Mailing address: Vinohradská 180/1632, 
130 11 Praha 3
Phone: +420 224 309 111
Fax: +420 224 309 112
Web: www.burinka.cz
E-mail: sekretariat@burinka.cz 
Bank code: 8060
Chief officer: Jiří Plíšek, předseda 
představenstva / Chairman of the Board

UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a. s.

Mailing address: Želetavská 1525/1, 
140 95 Praha 4
Phone: + 420 955 911 111
Fax: +420 221 112 132
Web: www.unicreditbank.cz
E-mail: info@unicreditgroup.cz 
Bank code: 2700
BIC: BACX CZPP
Chief officer: Jiří Kunert, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & CEO

Sberbank CZ, a. s.

Mailing address: U Trezorky 921/2, 
158 00 Praha 5 – Jinonice
Phone: +420 221 969 911
Fax: +420 221 969 951
Web: www.sberbankcz.cz
E-mail: mail@sberbankcz.cz 
Bank code: 6800
BIC: VBOE CZ 2X
Chief officer: Vladimír Šolc, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board of Directors & CEO
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Volksbank Raiffeisenbank 
Nordoberpfalz eG 
pobočka Cheb (od 18. 9. 2017, 
dříve Raiffeisenbank im Stiftland eG 
pobočka Cheb, odštěpný závod) 

Mailing address: Kubelíkova 4, 350 02 Cheb 
Phone: +420 354 524 511 
Fax: +420 354 524 519 
Web: www.vr-nopf.cz 
E-mail: info@vr-nopf.cz 
Bank code: 8030 
BIC: GENOCZ21 
Chief officer: Josef Strauss,
vedoucí odštěpného závodu / Manager

Všeobecná úverová banka, a. s.
pobočka Praha

Mailing address: Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
Phone: +420 221 865 111
Fax: +420 221 865 555
Web: www.vub.cz
E-mail: infovub@vub.cz 
Bank code: 6700
BIC: SUBA CZ PP
Chief officer: Stefano Burani,
generální ředitel / General Manager

Waldviertler Sparkasse 
Bank AG

Mailing address: Klášterská 126/II, 
377 01 Jindřichův Hradec
Phone: +420 384 344 111
Fax: +420 384 344 108
Web: www.wspk.cz 
E-mail: info@wspk.cz 
Bank code: 7940
BIC: SPWT CZ 21
Chief officer: Franz Pruckner, předseda 
představenstva / Chairman of the Board,
Michael Hag, člen představenstva / 
Member of the Board

Wüstenrot hypoteční 
banka, a. s.

Mailing address: Na Hřebenech II 1718/8, 
140 23 Praha 4
Phone: +420 257 092 092
Zelená linka: +420 800 225 555
Fax: +420 257 092 605
Web: www.wuestenrot.cz
E-mail: kontakt@wuestenrot.cz 
Bank code: 7980
Chief officer: Lars Kohler, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & General Manager
(do/till 31. 12. 2017)
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Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s.

Mailing address: Na Hřebenech II 1718/8, 
140 23 Praha 4
Phone: +420 257 092 092
Zelená linka: +420 800 225 555
Fax: +420 257 092 159
Web: www.wuestenrot.cz
E-mail: kontakt@wuestenrot.cz 
Bank code: 7970
Chief officer: Lars Kohler, předseda 
představenstva a generální ředitel / 
Chairman of the Board & General 
Manager (do/till 31. 12. 2017)

ZUNO BANK AG
organizační složka
členství ukončeno k 30. 6. 2017/ 
termination of membership 30. 6. 2017

Mailing address: Hvězdova 1716/2b, 
140 78 Praha 4
Phone: +420 245 699 999 
Web: www.zuno.cz
E-mail: info@zuno.cz 
Bank code: 2310 
Chief Officer: Peter Lakata, generální ředi-
tel / General Manager

Poznámka
Note

Bank code
Identifkační kód banky dle ČNB 
(tuzemský platební styk) 

Bank Identifier
Code Stipulated by CNB 
(domestic payments)

BIC

Identifkační kód banky 
dle S.W.I.F.T.
Bank Identifier Code Provided 
by S.W.I.F.T.
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